الخطة الدراسية
العام الدراسي 2021 / 2020
قسم السياحة الدينية
المرحلة الدراسية

الرابعة  /صباحي ومسائي

التخصص

سياحة

اسم المادة الدراسية باللغة العربية

الجودة في المنشآت السياحية

اسم المادة الدراسية باللغة االنكليزية

Quality in tourism establishments

اهــــداف المــــادة

يهدف تدريس هذه المادة إلى تعريف الطالب بماهية الجودة كيف تطورت عبر
الزمن مع تطور الفكر والفلسفة اإلدارية  ,حتى وصلت إلى مرحلة إدارة الجودة
الشاملة  ,وهي الركيزة األولى التي تعتمدها المنظمات في عالم المنافسة اليوم .
تُعتمد في تسويق المنتجات في األسواق المحلية والدولية على حد سواء وعلى
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
(( قال اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم)) (يوسف  )55 :فضالً عن
األحاديث النبوية الشريفة .
والمستهدف هنا هو جودة الخدمات السياحية  ,وال يخفى ما يمثله القطاع السياحي
من دور هام وحيوي في النشاط االقتصادي للعديد من بلدان العالم ومنها العراق إذا
ما أُستغل بشكل علمي وطالته آليات الجودة ويد التطور ,فناك العديد من الدول التي
تعتمد اقتصاداتها اعتمادا ً كبيرا ً على السياحة كمصدر من مصادر الدخل القومي .
ومن هذه الدول تونس وإيطاليا واسبانيا وغيرها .
ويبقى األمل كبيرا ً في أن يساهم تدريس هذه المادة في تسليح من يعملون غدا ً في
الوظائف والمناصب بالعلم والعمل الصالح نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتيا ً على
موارده للمضي قدما ً في دفع عجلة التقدم التنموي في هذا البلد المعطاء .
 ..وهللا الموفق ....
الجودة في المنشآت السياحية :
الجودة مادة علمية وفلسفة إدارية تطورت زمنيا ً من خالل عدة مراحل فمن مرحلة
الفحص إلى مرحلة ضبط الجودة إحصائيا ً ومن ثم مرحلة التأكد من الجودة
وضمانها وصوالً إلى مرحلة إدارة الجودة الشاملة  .يشمل مفهوم الجودة كال
المنتجات السلعية والخدمية على حد سواء .
إدارة الجودة الشاملة مفهوم وفلسفة من الناحية األكاديمية والتطبيقية لها خصائصها
التي تميزها عن باقي المفاهيم اإلدارية  ,ولها أيضا ً أهميتها الكبيرة على أنشطة
واعمال المنظمات ومنتجاتها وهيكلها التنظيمي ومناخ العمل  ...إلخ .
وإلدارة الجودة عناصرها الخاصة بها أيضا ً  ,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
في المنظمة توفيرها إذا ما أرادت تطبيق الجودة الشاملة في المنظمة.
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المادة النظرية

ماهية الجودة
إدارة الجودة الشاملة
أهداف إدارة الجودة الشاملة
متطلبات إدارة الجودة الشاملة
مرتكزات إدارة الجودة الشاملة
رواد تطور إدارة الجودة الشاملة
امتحان فصلي
العوامل األساسية لنجاح إدارة الجودة الشاملة +
الفرق بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة
جودة التخطيط التنظيمي اإلداري
أ -أهمية التخطيط التنظيمي
ب -مزايا التخطيط التنظيمي
التنظيم والهيكل التنظيمي
أ -خطوات التخطيط التنظيمي
ب -أدوات التخطيط التنظيمي للجودة الشاملة
المنظمة الدولية للمواصفات ()ISO
مفهوم وأهمية المنظمة الدولية للمواصفات () ISO
مجاميع المتطلبات األساسية للمنظمة الدولية
للمواصفات ()ISO
مواصفات اآليزو ومجاالت تطبيقها
حلقات السيطرة النوعية
مفهوم حلقات السيطرة النوعية
تطور حلقات السيطرة النوعية
أهمية حلقات السيطرة النوعية
األساليب العلمية المستخدمة في السيطرة النوعية
متطلبات النجاح لحلقات الجودة
مشكالت حلقات السيطرة النوعية في البلدان النامية
عالقة مفهوم حلقات الجودة بمفهوم إدارة الجودة
الشاملة
الميزة التنافسية
أ -مفهوم الميزة التنافسية
ب -دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق
الميزة التنافسية .
صناعة السياحة
أ -صناعة الفنادق – مفهوم صناعة الفنادق
ب -التطور التاريخي لصناعة الفنادق
ت -جمعيات الفنادق
المشكالت التي تواجه صناعة الفنادق
متطلبات النجاح في صناعة الفنادق
عالقة الفنادق بصناعة السياحة
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