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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1  والمشرب المأكل ةإدار

 التدريسي المسؤول. 2 رنا نيسان يوسف

 . القسم/ الكلية3 قتصاد اإلدارة و اإل /دارة المنظمات السياحية إ

 rana.yousif @su.edu.krd يميل:الا

 07504153892 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

 4النظري 

  0العملي 

)بالساعة( خالل  الدراسيە  وحدات. ال5

 االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ( ساعة 30)

 

 (course code) . رمز المادة7 

 بتسلسل االولى على  الكلية والقسم. 2008–  2007بكالوريوس ادارة اعمال 

 2009 – 3-  19تأريخ المباشرة في الكلية : 

ادارة استراتيجية/ جامعة صالح   –ماجستير ادارة اعمال  2014 –  2013

 ولير  هه - الدين
 الحصول على لقب العلمي مدرس مساعد. 2015 –  2014
وحتى االن تدريسي في قسم ادارة المنظمات السياحية / كلية   2017 –2016

  جامعة صالح الدين. –االدارة و االقتصاد 
 اعد الى مدرسغير لقبي من مدرس مست 2020-2021

 وقد درست عدة مواد منها: 
 مرحلة االولى  –مبادئ ادارة االعمال 

 مرحلة رابعة.  –ادارة االنتاج والعمليات 
 مرحلة ثالثة   –االدارة المالية 

 مرحلة رابعة   –ادارة صناعة السياحة 
 مرحلة ثانية    – رب والمش المأكلادارة 

 مرحلة ثانية  –ادارة المطاعم 
 مرحلة ثالثة. –ادارة التسويق السياحي 
 ادارة المراسم واالتكيت  

 االكاديمي للتدريسي البروفايل. ٨
 

 
 
 
 
 

  ،ادارة المراسم واالتكيت  تبعية  ،ادارة المرسم والتكيتمدير  ،المراسم  ادارة 

ادارة المراسم  العاملون في االتكيت ، التشريفات  ، البروتوكول،االسبقية

 . المؤتمرات،الحفالت ،المناسبات،واالتكيت

المفردات الرئيسية للمادة   .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة . ١٠

 -: اهمية دراسة المادة •

 القبييول درجييات أعليي  يمثيي  مييؤ ر الراقييية سييحر لسييلوكيات ان اذ الال يي  التعاميي  خييالل ميي  السييا   راحيية تحسييي  .1

 ميي  التعاميي  حيييال االنضييبا  ميي  متينيية أسيي   ليي ع مبنييي تعاميي  أسييلو  صيييا ة وان ،الشخصييي الصييعيد  ليي ع

 راسم.الم إدارة هدافأ كافة سيحق  الضيافة  ماتظمن قب  م  جماعية بصفة السياح

 المييوارد واكمكانيييات ميي  عييدد عليي  يعتمييد بشيير  مجهييود تييوفير خييالل ميي  السييياحية الخدميية صييورة تعزيييز .2

 .السياحية المنظمات في المحققة األنشطة أداء في المادية

 ي لالعيييام اختييييار فيييي المنظمييية سياسيييات  لييي ع، المراسيييم إدارة قواعيييد وفييي  علييي  االتيكييييت فييي  تطبيييي  يعتميييد .3

 فييي مييؤ ر عاميي  تكييون الضيييافة منظمييات فييي  ليالعييام فييرادلإل الشخصييية والسييمات الخصييا  ، وان  وتييدريبهم

 .لمسا   المقدمة الخدمة   بيعة

  بيعيية هييو واالتيكيييت سييمراالم إدارة أهييداف الييي  تسييتند اليي   األساسييي فالمعيييار السييا   ميي  العالقيية سييتدامةا .4

 التكنولوجيييا اسييتخدا  ميي  اليير م  ليي ع البشيير  العنصيير جهييود  ليي ع باالعتميياد وذليي  لمسييا   المقدميية الخدميية
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 .الضيافة  منظمات أقسا  م  كثير في والمعدات  واآلالت الحديثة

 الع مااااا  لس  سااااا  المنفااااا  والفنااااا  اإلداري  الجهااااا   مااااا  جااااا  ا  راسااااا  الم إدارة تعااااا  اذ التن فسااااا   الح لااااا مراعااااا    .5
 لبق اااا  أ ساااا   المرساااا م  األخاااار   الع ماااا  األهاااا ا  عاااا  تنفصاااا  ال أهاااا افه  فاااا   ثاااا  وماااا  ،الضاااا  ف  لمنظماااا  

 .الض  ف  منظم 

جانيييي  ال الخييييو  فييييي تفاصييييي ميييي  خييييالل القيييياء ويييييتم ذليييي   -: استتتتتيعاب المفتتتتاهيم االساستتتتية للمتتتتادة •

عقييييد االمييييؤتمرات  المراسييييم والتتكيييييت وتعييييرف عليييي  كيفيييييةادارة فهييييم لكييييي يتنسيييي  للطلبيييية  النظيييير  

لجيييي   اكبيييير عييييدد ميييي  السييييياح والزبييييا   كوردسييييتان األقليييييم  فيييييواالجتماعييييات  ومراسييييم االحتفيييياالت  

  مييي مييي  اجييي  تعيييرف عييي  قييير  واعيييداد السيييمنارات اليهيييا واعطييياء الطيييال  واجبيييات بيتيييية كتقيييارير 

 المادة 

كضافة  با,  المقرر مفردات وض  في عليها االعتماد تم التيالعلمي   المنهج اساسياتتعتبر  -: مبادئ ونظريات المادة •

ى كمتبة الكلية التقنية  ومكات  الكليات االخر  الكلية مكتبة في الموجودة العلمية المصادر و بالكت   االستعانة جان  ال 

 .والمكتبة المركزية في اربي  

وذل  م  خالل اك الع عل  منهج العديد م  الكليات الرصينة التي تناولت   -:  لالجزاء الرئيسية للمادةسليمة معرفة  •

 .بوك للمادة  وم  خالل ذل  تم وض  كورسالمراسم والتيكيت اموضوع إدارة 

العملي لكي   الواق  ع   امثلةو اعطاء معلومات كافية  -: تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف •

م  اج  الحصول عل    القاعة داخ  طال لل باكضافة ال  المناقشات العلمية والعمليةللمادة  استعابهم و فهمهم يسه 

 .تتناس  م  ما تعرفوا علي  في الكلية ع  المادة  الوظا ف بعد التخرج 

 - :أهداف المادة .١١

  .والعالم بصورة عامةكوردستان االقليم المراسم والتيكيت في تفقي  الطال  بف  إدارة  •

 . المراسم واالتكيتادارة التعرف عل  مفهو   •

 . واهداف ادارة المراسم واالتكيت هميةأتعرف الطال  ب •

 ياحي.الس نسجم م  حق  العم يبما ية والتخصص يةعرف الطال  عل  ابرز الجوان  العمليتان  •

 مفاهيم حديثة         قدرات ومهارات الطلبة م  خالل البحث ع مية تن ي ذات العالقة ف ي  مناقشة المواض •

 ياحي . السيكيت المتعلقة باكت  •

ت فضالً ع   ياالشخص والتعام  م  كبارية   البرتوكوالت والمؤتمرات الدوليخ يما المهمة ف يا القضامناقشة  •

 سياحيةتخ  مقد  الخدمة ال ي التية المهارات السلوك
قيت حضور  ، توتنظيم المدعوي  حس  االسبقية ة،امة الدعوات وارسال بطاقات الدعوقتعرف الطال  عل  كيفية ا •

 . ستقبال المدعوين القواعد الواجب مراعاتها قبل الطعام، اقوائم باسماء المدعوين وومغادرتها   فالتالح

 وكيفية تسجي  محضر االجتماعات .عقد االجتماعات واقامة المؤتمرات  بروتوكول عل  تعليم الطال   •

 

 -:الطالبالتزامات  .١٢
ال  جان    ،منهم  واتمامهم لالختبارات والواجبات والتقارير المطلوبةال  القاعات الدراسية بالحضور  التزا  الطال      

  . تطبيقهم للقواني  والتعليمات المصدرة م  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -:  . طرق التدريس١٣

    -هي : مها على اتخدسيتم إالطرق التدريسية التي             

 اكعداد للمحاضرة م  جمي  النواحي قب  دخول القاعة .  -1

 التواص  البصر .  -2

 الت كير بالمحاضرة السابقة م  خالل  رح بعض االسئلة عل  الطلبة. -3

 ة ا  استخدا  عدة الوان في الكتابة .محاضرتلوي  ال -4

 و يرها م  الوسا   التعليمية   اللوح االبيض او االسود والمالز إستخدا   -5

 إستخدا  الداتاشو في العر   -6

 الموضوع  بالبوربوينت  م  استخدا  المؤشر الليزر  للتوضي . عر  -7

 العلمية داخ  القاعة وإعطاء فرصة للطلبة لطرح افكارهم بخصوص الموضوع المطروح. مناقشاتال -8

 إعطاء امثلة م  واق  الحياة التي يعيشها الطال  . -9

 .محاضرةال تقديم عند  الصوت نبرات أنواع جمي  إستخدا  -10

 .الحديثة التعليم ووسا   أسالي  إستخدا  -11
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 المطلوبة م  الطال  بعد االنتهاء م  المحاضرة .الواجبات اليومية والتقارير  -12

 . الطال  ال  العلمية  الرسالة ايصال بغية مفيد هو ما ك  إستخدا   -13

 نظام التقييم . ١٤

 .  سمنارو وتقرير  درجة 20،  20درجة اجراء اختبارالمتبعة هي  رق التقييم 

 

 

 النهائي  اإلمتحان السنوي  يالسع درجة السمنار والتقرير  التحريري   اإلمتحان

 درجة 60 درجة 40 درجة 20 درجة 20
 

 كلمة( 100)ان التقل عن نتائج تعلم الطالب . ١٥

  .عامة بصورة والعالم االقليمالمراسم والتيكيت  إدارة بف  الطال  تفقي  .1

 . المراسم والتيكيت واركانهاا ادارة مفهو  عل  تعرف .2

 . المراسم واالتيكيت إدارة بأهمية الطال  رفتع .3

 العوام  المؤ رة عل  ادارة المراسم ةاالتيكيت. وأهداف ادارة المراسم واالتيكيت الطال    تعرف .4

 . الوظا ف االساسية التي تؤديها ادارة المراسم وعالقة ادارة المراسم بفروع علم االدارة ب الطال  تعرف .5

 للطال  بان ادارة المراسم هي علم والف . تعلم  .6

 . تعرف الطال  عل  التنظيم االدار  الدارة المراسم المها  والواجبات التي تقو  بها ادارة المواسم  .7

اختصاصات ادارة المراسم ومواصفات العاملي  في ادارة المراسم  رق تدري  العاملي  في ادارة  الما  الطال  ب .8

 . المراسم

 .والتيكيت  تبعية ادارة المراسم الطال   تعلم .9

مراسم السير ، ومراسم المصعد الكهربا ي، و )مراسم الدخول والخروج المراسم مثلتعرف الطالب على انواع  .10

مراسم استقبال ، و مراسم تقديم التهاني ،و  مراسم اداء اليمي، و مراسم السير في المواك ، وعل  االرصفة 

 . الضيوف الرسمي 

تعليم الطالب على كيفية اقامة الدعوات وذلك ببدأ ببطاقة الدعوة ،وصياغة بطاقة الرسمية وكيفية الردعلى   .11
 .هم ستقبالواالدعوات، وتوقيت الحضورالحفالت ومغادرتها، واخيرا قائمة باسماء المدعوين 

 

 : . قائمة المراجع والكتب١٦

"  والمجتمع الح يث اإلسالم   الشريع   بي   واالت كيت المراس   آداب"   (2014 ) الغلبان ,محمد عبد الكريم .1
 . األقصى, غزة  سات العليا, جامعةارسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس األكاديمية السياسة واإلدارة للدر 

 .األولى,دارالحامد,عمان",الطبعة   اوالمؤتمر  الحفال   وتنظ   المط ع   إدارة "  (2002)الدباس ,نزيه  .2
 ",الطبعةوال بل م س   االجتم ع    العال     بن    ف  االتكييت   ف ,"(2015 )اني,فاضل,ر البد .3

 .ت العربيةااألولى,دار الكتاب الجامعي,اإلمار 
 " ,الطبعة األولى,الرمزم والحفال  ر   ا  والمؤت  االجتم ع   وتنظ     إع اد" ( 2010 )احمد,محمد  .4

 .والتوزيع,عمانللنشر 
اثر ادارة المراس  واالتكيت ف   (" 2018الكمري وسعود ،الكمري،نوفل عبدالرضا وسعود، عماد حسين ،) .5

في   دراس  تطب ق   على عين  م  منظم   الض  ف   -تحقيق النج ح االسترات ج  لمنظم   الض  ف "
 (. 1عدد)-مدينة بغداد،مجلد الخامس عشر 

 . )ادارة المراسم( المكتب   إدارة   قسم  الموصل التقني المعهد الشمالي  التقنية محاضرات الجامعةى باالضافة ال .6
 . )ادارة المراسم واالتكيت(السياحة قسم  – واالقتصاد  االدارة الكوفة ، كلية جامعة .7
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 . المواضيع١٧ اسم المحاضر

 

 اسم التدريسي        
 ( رنا نيسان يوسف م.)

 ساعات  2

2022- 2023 
 

 المواضيع  األسابيع 

 مفهوم ادارة المراسم واالتكيت  1
 اركان ادارة المراسم : 

 األسبقية   -
 االتكيت  -
 البروتوكول  -
 التشريفات  -

2 

 أهمية ادارة المراسم واالتيكيت  - 3
 أهداف ادارة المراسم واالتيكيت   -
 العوامل المؤثرة على ادارة المراسم االتيكيت  -

 عالقة ادارة المراسم بفروع علم االدارة    4
 الوظائف االساسية التي تؤديها ادارة المراسم 

 التخطيط  •
 التنظيم  •
 التوجيه  •
 الرقابة   •

 ادارة المراسم بين علم والفن - 5

 . األخرى  بالعلوم المراسم إدارة صله -

 التنظيم االداري الدارة المراسم   6
 اسم رادارة المالمهام والواجبات التي تقوم بها 

 اختصاصات ادارة المراسم   - 7
 مواصفات العاملين في ادارة المراسم  

 تبعية ادارة المراسم   8
 تدريب العاملين في ادارة المراسم 

 طرق تدريب العاملين في ادارة المراسم 
 انواع المراسم  9

 مراسم الدخول والخروج 
 مراسم المصعد الكهربائي 

 االرصفة مراسم السير على 
 مراسم السير في المواكب 

 مراسم اداء اليمين
 مراسم تقديم التهاني  

 مراسم استقبال الضيوف الرسمين 
 بطاقة الدعوة  10

 صياغة بطاقة الرسمية  
 الردعلى الدعوات  

 توقيت الحضورالحفالت ومغادرتها 
 حفالت التكريمية لشخصية معينة 

 قائمة باسماء المدعوين 
  المدعويناستقبال 

 

\11 

 الهاتف  استخدام مراسم
 استخدامه   وكيفية المراسم  سجل

 المراسم  سجل اهداف
 واأللقاب  األسماء
 االخرى  المجتمعات في المتبعه المراسم

 مراسم لبس القبعة وخلعها  -
 مراسم لبس القبوط وخلعه  -

 والمؤتمرات  االجتماعات  مفهوم 12
 والمؤتمرات  االجتماعات  أهمية
 االجتماعات   أنواع
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 االجتماعات  موائد تنظيم مراسم
  المؤتمرات  عقد عند المراسم إدارة   واجبات

 

 اسم التدريسي 
 (  .رنا نيسان يوسف )

2022- 2023 

   -: المواضيع التطبيقية .١٨
. (اليوجد)   

 

 االختبارات . ١٩

كيف، ماهي اسبا  ...؟ لماذا ...؟ كيف...؟ م  في ه ا النوع م  االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كي: وض  انشائي:  .1

  ذكر االجوبة النموذجية لالسئلة. يج  ذكر امثلة

                       اركانها واشرح واحدة منها  عدد وثم ؟ادارة المراسم  عرف/ 1س 

 هل ادارة المراسم علم وفن في آن واحد وضح ذلك /  2س

 ؟  اذكر اهداف ادارة المراسم واالتكيت / 3س

 راسم المهام والواجبات التي تقوم بها ادارة الم /4س

   .اثناء المحاضرات  للطالب  سؤال 35 اعطاء تم قد و ❖

 

 . مالحظات اضافية: ٢٠

 

 .. مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

 


