
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بكلية  الكتاب السنوي  

 السياحه و الفنادق



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ... المرسلين أشرف علي والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

 ونرتقي المزيد نحقق األفاضل العلماء أساتذتكم وبدعم المباشر وغير المباشر وبدعمكم معا   األعزاء و األفاضل األبناء

 .والكرامة العزة مصر..  العلم مصر..  الحديثة لمصر يؤسس ممن ونكون بمهنتنا و بكليتنا

 و السياحة المجاالت مختلف فى الصناعة رجال من العديد و الكلية خريجى بين حقيقى تواصل ايجاد الي الكلية تسعي

  حقيقة عمل فرص وإيجاد الصناعة رجال نظر وجهة من الخريجين سمات أهم لتوضيح السياحي اإلرشاد و الفندقه

  .الحبيبة بالدنا نهضة فى الفعالة للمشاركة

 للخريجين رابطه انشاء تم قد و. الخريجين لمتابعة لجنه بإنشاء الكلية خريجى أبنائنا اهنئ  أن يشرفنى و يسعدنى كما 

 على نؤكــــد كما لهم خصيصا يقام الذى السنوى الخريجين ويوم ندوات و محاضرات من بالكلية الجارية األحداث لمتابعة

 الدراسات و البكالوريوس مرحلتى فى سواء البرامج فى أرائهم من الكلية تستفيد متعددة خبرات يمثلون الكلية خريجى أن

 . العليــــا

 الشرق جامعتي مثل العربية الدول بعض كذلك و المجر و سويسرا من اوروبيه دول مع اتفاقيات عده الكلية عقدت قد و

 المصريه الجامعات بعض مع االتفاقيات بعض ايضا الكلية عقدت كما. العليا الدراسات مجال في باألردن اليرموك و األوسط

 .الجامعات بهذه العليا الدراسات في لالنتظام الكلية خريجي للطلبة للسماح حلوان جامعه و السويس قناة جامعه مثل

 متابعة لجنه خالل من الدولى و ياإلقليم و المحلى المستوى على بخريجيها الكلية ربط الى الفنادق و السياحة كلية تتطلع و

 .المجاالت جميع فى متابعتهم لتيسير واسعة بيانات قاعدة انشاء خالل من مكان كل فى العمل وسوق بالكلية الخريجين

 أيديهم علي وأشد ، الشامخ العلمي الصرح لهذا انتمائهم علي الكلية خريجي أهنئ أن يسعدني هذه كلمتي نهاية في

 السادس جامعه – الفنادق و السياجه كلية أن لهم وأؤكد الحياة في ومسيرتهم طريقهم والمعرفة العلم يجعلوا أن وأوصيهم

 هيئة وأعضاء بإدارتها اكتوبر من

 الكلية لطالب المناسب التعليمي الجو لتوفير الجهد أقصي يبذلون الجامعة إدارة تؤازرهم ومن اعضائها وجميع بها التدريس

 .لخريجيها العلمية المستويات أعلي لتحقيق سعيا  

 همام عادل/  د.أ

 الكلية عميد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

أكتوبر 6جمعيه خريجي جامعه   

 



 أكتوبر 6 جامعة

 أكتوبر 6 جامعة خريجي جمعية

 واألهداف والرؤية الرسالة

 :مقدمة

 بمستوى االرتقاء في للمشاركة وطموحا خريجيها مع التواصل بأهمية أكتوبر 6 جامعة إيمان من انطالقا

 كليات لخريجي مشهرة جمعية بتأسيس أكتوبر 6 جامعة قامت ألبنائنا المقدمة التعليمية والخدمة األداء

 من المجتمع أفراد مع التواصل تدعيم وبهدف والمجتمع الكلية بين للتواصل وصل كحلقة تعمل لكي الجامعة

 الجمعية إدارة مجلس قام ، االعتماد و الجودة ضمان لمفهوم وإعماال. بشئونها والمهتمين الكلية خريجي

 :التالي النحو على بها تقوم ومهام وأهداف رسالة و رؤية بوضع

 :الرؤية

 والخريجين الطالب احتياجات على التعرف إلى أساسى بشكل تهدف أكتوبر 6 بجامعة الخريجين جمعية إن

 باإلضافة. العمل لسوق جيدا إعدادا   وإعدادهم وقدراتهم مهاراتهم تنمية إلى والسعى االحتياجات هذه وتلبية

 التعلم مخرجات بين المواءمة خالل من البطالة مشكلة من والحد الخريجين مع التواصل في المساهمة إلى

 لتطوير البناءة التوصيات لتقديم العمل سوق عن المعلومات دراسة طريق عن العمل سوق ومتطلبات

 .الجامعة في األكاديمية البرامج وتحسين

 :الرسالة

 قنوات وخلق ومهاراتهم قدراتهم وتنمية كفاءاتهم ورفع أكتوبر 6 جامعة وخريجى طالب بأداء االرتقاء

 على المتواصل والحرص العمل جهات مع التواصل خالل من أداءهم ومتابعة معهم المستمر للتواصل

 .متنوعة وأنشطة عمل وورش تدريبية ودورات البرامج إعداد طريق عن األداء هذا تحسين

 :أكتوبر 6 خريجي جمعية أهداف

 الجمعية تقدمها التي والدورات البرامج في لالشتراك تخرجهم المتوقع والطالب الخريجين تحفيز  -1

 .والهيئات المراكز من متميزة مجموعة مع واالشتراك بالتعاون

 بين المستمرة المواءمة يحقق بما والخريجين المختلفة وكلياتها الجامعة بين الفعال التواصل  -2

 . العمل سوق ومتطلبات التعلم مخرجات

 أكتوبر 6 جامعة كليات خريج بمواصفات وتعريفهم المختلفة التوظيف جهات مع التواصل  -3

 المساعدة ثم ومن واستقصاءات استبيانات خالل من العمل سوق احتياجات في الجديد على والتعرف

 مع المختلفة اتصاالتها خالل من عنها باإلعالن الجمعية تقوم والتي المناسبة العمل فرص توفير في

 .للخريجين كدعم المختلفة التوظيف جهات

 . بالكلية التخصص مجاالت كافة في للخريجين التنافسية القدرة تعزيز  -4



 فى موظفين عن الباحثة والمؤسسات الشركات لمساعدة الجامعة لخريجي بيانات قاعدة انشاء  -5

 . ويسر بسهولة المناسب الخريج إلى الوصول في التخصص مجاالت

 والتطور العمل سوق وحاجة طبيعة مع يتالءم بما مهاراتهم لتنميه للخريجين تدريبيه برامج وضع -6

 . التخصص مجال فى العلمى

 مسيرتهم على التعرف بغرض الخريجين أوائل لحضوره ويدعى سنويا للخريجين يوم إقامة  -7

 .المستقبل في الخريجين من غيرهم تساعد مقترحات وضع ثم ومن العمل سوق في وتجاربهم

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنه متابعه الخريجين

و الفنادق السياحةكليه   



 

 متابعة الخريجين لجنه
 المحلي المجتمع مع والتواصل

 للجنةاالهدف من إنشاء 

  و الفنادق بجامعه السادس من اكتوبر في الحصول على  السياحةمساعدة طلبة وخريجي كلية

  مناسبة.فرص عمل

  لحاجات سوق العمل تقديم قاعدة بيانات متخصصة بالموارد البشرية خاصة بالكلية ، وأخرى

  .المحلي واإلقليمي والدولي

  دراسة الوضع الوظيفي لخريجي الكلية وأماكن عملهم ومواءمة تخصصاتهم لسوق العمل وتطور

 .مهارات البحث عن الوظيفة بما يساهم في تسويق خريجي الكلية وإيجاد الوظيفة المالئمة لهم

 التخصصات المرغوبة بسوق العمل والراكدة عن تقديم المعلومات للطالب ولجنة اللوائح بالكلية ب

  .طريق التغذية الراجعة تعزيزاً للمواءمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل

  الخريجينمن  الكليةايجاد نوع من التواصل الدائم مع ابناء. 

  

 الرؤية والرسالة  
 

  

المساهمة في التواصل مع الخريجين و الحد من مشكلة البطالة من خالل الموائمة بين  : اللجنةرؤية 

مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل عن طريق دراسة المعلومات عن سوق العمل لتقديم التوصيات 

 .ميفي الكلية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي واإلقلي التعليميةالبناءة لتطوير وتحسين البرامج 

تمشيا مع رسالة الكلية و الجامعة بتخريج طلبة مؤهلين قادرين على تلبية االحتياجات  : ةرسالة اللجن

إيجاد عالقة قوية وفعاله بين الكلية متابعة الخريجين  لي لجنهوتت. المختلفة من مختلف األنشطة

  .الكلية والمجتمع وخريجيها وبين

 األهداف العامــــة  
 

  

  والتعاون الهادف   ، مختلف قنوات االتصال والتواصل لتعزيز عالقة الخريج بكليته وجامعتهبناء

  .لخدمة الخريجين والكلية والمجتمع المحلي 

  السياحةشركات  و لفنادقااالتصال الفعال مع.  

  التي تبحث عن موظفين في الوصول إلى خريجي الكلية بسهولة  السياحةشركات  و الفنادقمساعدة

  .ويسر واختيار الخريج المناسب

 تتناسب وتخصصاتهم وميولهم  المساعدة في تأمين فرص عمل للخريجين.  

  متابعة أوضاع خريجي الكلية الوظيفية من حيث مالئمة طبيعة الوظيفة للتخصصات المتوفرة في

  .الكلية

 ات الكتروني من خالل بناء قواعد بيانات خاصة بالخريجينبناء نظام معلوم.  

  وذلك لتسهيل عملية تسجيل السير الذاتية في قاعدة البيانات للخريجينإعداد الموقع االلكتروني.  

  الراغبة بالتوظيف السياحةشركات  و الفنادقاإلعالن عن الوظائف المطلوبة واستقبال الطلبات من.  



  دورية تحتوي على األخبار التي تهم الخريجينإصدار مجلة أو نشرة.  

 ومهاراتهم العلمية  تزويد الخريجين باستمرار بالجديد في مجاالتهم وتخصصاتهم لتطوير مستواهم

  .والمهنية

 إقامة يوم سنوي للخريجين يدعى لحضوره جميع الخريجين.  

  

 :ة اللجناختصاصات   
 

  

  والكلية بصفة مستمرة لتدعيم انتمائه للكلية و للجامعةإيجاد صلة وثيقة بين الخريج.  

  إتاحة الفرصة للخريجين لتجديد معلوماتهم وتطوير مستواهم ومهاراتهم العلمية بصفة مستمرة عن

  -:طريق مدهم بالجديد في مجاالت تخصصاتهم وذلك عن طريق الوسائل اآلتية

  .ة برامج ودورات تدريبية للخريجينتنشيط برامج التعليم المستمر من قبل الكلية إلقام -1

  .إصدار مجلة أو نشره سنوية أو نصف سنوية -2

  .دعوة الخريجين في مناسبات الكلية وبرامج نشاطاتها  -3

  .إقامة يوم للخريجين بصفة سنوية وذلك بغرض ربط الخريج بزميلة الخريج -4

باحتياجات المؤسسات مساعدة الخريجين الذين لم يحصلوا على وظائف مناسبة وذلك بمدهم  -5

( من خالل الخريجين ) والهيئات للتخصصات المختلفة عن طريق فتح قنوات بين الكلية 

  .ومؤسسات التوظيف

  

 :ة تشكيل اللجن  
 

  

 ةاللجنرئيس  -                    عبد القادر نهنوش/ د.أ

  ةمنسق  اللجن -          سالي فتحي السيد عبد العال . د

 عضو -              أحمد عادل سيف النصر . أ

  عضو -اسالم عبد المنصف ابراهيم           . أ

 :  ةنخطه عمل اللج

 : وتتمثل أنشطة لجنة برامج تنمية قدرات الطالب الجامعي في التالي

 .واالبتكارورش عمل لتدريب الطالب على التعلم الذاتي ومهارة التفكير 

 .الطالب على مواجهة المشاكل وكيفية حلهاورشة عمل لتدريب 

 .ورشة عمل لتدريب الطالب على المناقشة والحوار

 .ورشة عمل لتدريب الطالب على المشاريع الصغيرة

 .الدروس العملية لتدريب الطالب على النظم الحديثة في التقديرات المعملية وأخذ البيانات وتحليلها إحصائيا

 .بعد التخرج لمتابعتهملخريجين عمل قاعدة بيانات للطلبة وا

 زيارات ميدانية لمؤسسات التصنيع الزراعي -زيارات ميدانية إلى المراكز البحثية المتميزة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 خريجي بيانات قاعدة

 الفنادق و السياحة كليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015:سنة التخرج

 االدارة الفندقية:شعبة

 

 

 

 

 

 

 

 التليفون العنوان التقدير الجنسية االسم الكود مسلسل

   مقبول  مصرى  اندرو اشرف سعيد رجائى  22122222 1

محمود عالء الدين عبد هللا  22123421 2

 احمد 

   مقبول  مصرى 

   جيد جدا مصرى  حسام حسن فتحى اسماعيل  22123222 3

احمد صالح عبد الحميد محمد  22122505 4

 عروس 

   جيد جدا مصرى 

   جيد جدا مصرى  بسنت سليمان محمد سليمان  22122303 5

احمد مروان احمد محمد  22122022 2

 عوض 

   جيد جدا مصرى

عدى محمد سعيد محمد  22124403 0

 العجاجرة 

   جيد فلسطينى 

   جيد مصرى  سارة طارق محمد حسن  22124221 0

   جيد  مصرى  ابانوب رامى رامز زكى  22123025 2

الحسينى مصطفى غريب  22122002 12

 محمد

   جيد مصرى

   جيد مصرى  احمد خالد بدير  22121421 11

   مقبول  مصرى  محمد عصام الدين  22122210 12



 االرشاد السياحى:شعبة

 التليفون العنوان التقدير الجنسية االسم الكود مسلسل

   جيد جدا  شوشان هايك جرابيت تلليان  22124422 1

   جيد مصرى  سليمان محمد سليمان حميدة  22121342 2

   مقبول  مصرى  مروه محسن احمد محمود  22122432 3

عمرو محمد على على  22122503 4

 جاويش 

   امتياز مصرى 

كريم حمد مصطفى محمد عبد  22124100 5

 المجيد

   جيد جدا مصرى 

   جداجيد  مصرى  جالل جمال جالل ابو السعود  22122424 2

   جيد جدا مصرى  محمد حسين جاد محمد نصار  22122522 0

اسالم عبد الرحمن عباس  22123424 0

 محمد 

   جيد جدا  مصرى 

مبروك عبد المنعم محمد  22122001 2

 عثمان

   جيد جدا مصرى 

سلسبيل عبد النبى احمد  22124401 12

 البصرى 

   جيد مصرى 

   جيد مصرى  محد حسين عباس  22123425 11

   جيد مصرى  عمرو محمد عمر احمد 22123212 12

   جيد مصرى  شروق خليل عبد الرحمن  22124422 13

   جيد مصرى  احمد حمدى حنفى  22123402 14

   جيد مصرى  ماركو يونان فايز  22123432 15

   جيد مصرى  منه هللا هشام فتحى  22122325 12

   جيد مصرى  بسمه ابراهيم بكرى محمود  22122122 10

   جيد مصرى  توماس خالد عبد المجيد  22124222 10

   جيد مصرى  خالد محمد عبد المجيد  22123222 12



 

 الدراسات السياحية:شعبة

 

 

 التليفون العنوان التقدير الجنسية االسم الكود مسلسل

   جيد  مصرى  رحاب محمد كامل  22124532 1

   مقبول مصرى نانسى عاصم حافظ احمد  22124530 2

   مقبول  مصرى  ميرنا صبحى عياد عياد  22122052 3

   مقبول  مصرى  ندى مدحت منصور نسيم  22122022 4

   جيد جدا مصرى  مصطفى محمود غازى غيث  22123104 5

شيماء بهاء الدين محمود  22123255 2

 راتب 

   جيد جدا مصرى 

محمد عبد الحميد خليفة عبد  22123115 0

 الحميد 

   جيد جدا مصرى 

   جيد جدا مصرى  نادية جمال محمود محمد  22122002 0

   جيد مصرى  وفاء مختار حسن مرسى  22123202 2

جهاد يسرى عبد الوهاب  22124212 12

 محمد 

   جيد مصرى 

   جيد مصرى  ريم مجدى احمد ابو النجا  22123510 11

   جيد مصرى ريم اشرف   12

   جيد مصرى محمود على حسن   13

   جيد مصرى  اولفيا عماد   14


