جامعة  6أكتوبر
كلية السياحة و الفنادق

5106/5102

خريطة الموقع

22

تقويم الفصل الدراسي األول 2102/2102

كلمة السيد أ.د /.عادل همام عميد الكلية
أنه من دواعى سرورى أن أرحب بكم فى كلية السياحة و إدارة الفنادق  ،ألن الهدف من
تواجدنا هو دعم الطالب فى النجاح بالعمل فى مجال صناعة السياحة و الضيافة  ،من
خالل توفير برامج تعليمية متميزة يقوم على تدريسها نخبه متميزة من أعضاء هيئة

التدريس تم أختيارهم بعناية لتحقيق أهداف الكلية.

و تتيح الكلية الفرص المتمزة للطالب لتطوير مهارتهم العلمية و معارفهم  ،مقارنة
باألماكن األخرى  ،حيث أن الكلية تحرص على أعداد الطالب للمستقبل من خالل
التركيز على إعداد طالب واثقون بنفسهم و مستقلين فى إتحاذ ق ارراتهم عن طريق

مشاركتهم فى مؤتمرات و إجتماعات الكلية الداخلية و الخارجية .

نشأة الكلية
استقبلت الكلية أول مجموعة من الطلبة عام  6991بعد أن تم استكمال المقومات
البشرية والمادية الالزمة ،ويوجد بالكلية ثالث تخصصات أكاديمية هي :الدراسات
الفندقية ،الدراسات السياحية ،اإلرشاد السياحي.
وفي عام  0266تم اعتماد الئحة دراسية جديدة للكلية (نظام الساعات المعتمدة)،
روعي فيها أن تشمل المقررات الدراسية الحديثة الالزمة إلعداد جيل قادر على مواكبة

التطورات السريعة في السياحة.
وفي عام  0262تم معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية من المجلس االعلي
للجامعات .وفي مجال التدريب الداخلي ،وفرت الكلية إمكانية التدريب في فنادقها
التدريبية والمتاحف التعليمية .ويتم التدريب الفندقي عن طريق وجود عدد ( )0فندق

تدريبي بالجامعة يتم التدريب فيهم عمليًّا على مختلف أعمال الفنادق  ،التدريب العملي
في الفنادق والشركات السياحية .أما بالنسبة للتدريب الخارجي فيتم إيفاد من يرغب من

20

الطلبة في التدريب إلى بعض الجامعات األجنبية التي ترتبط في اتفاقيات ثقافية مع

الكلية في هذا المجال.

0

رؤية ورسالة الكلية

جدول دراسة الفرقة الرابعة (ساعات معتمدة) شعبة إدارة فنادق الفصل الدراسي األول 4102/4102
0

4

راحة

3

2

راحة

2

6

7

اليوم

– 0011

– 0021

– 01021

– 01021

04031 – 00021

– 04031

– 04021

– 0031

– 4041

0021

الرؤية المستقبلية
ألاحد

كلية السياحة و الفنادق بجامعة  1أكتوبر واحدة من الكليات الرائدة في مجال التعليم
السياحي ،ولها مردود إيجابي بالمجتمع المحلي وبالوطن العربي من خالل نظام تعليمي
متميز يجذب مجتمع طالبي متنوع داخليا وخارجيا على السواء.

01021

01021

00021

تصميم وديكور
فندقي معمل 5005
د /.سالي فتحي

تصميم وديكور فندقي
د /.سالي فتحي معمل 5005

0031

04021

دراسة جدوى
املشروعات الفندقية
د /.فيفيان مهنا 0013

محاسبة فندقية
د /.فيفيان مهنا 0013
إدارة الجودة الشاملة فى صناعة الضيافة
د /.نها الشاعر 0515

الثالثاء

ألاربعاء

إدارة و تنمية
املوارد البشرية في
صناعة الضيافة
د /.نها الشاعر
مدرج 1100

إدارة و تنمية املوارد البشرية
في صناعة الضيافة د /.نها
الشاعر مدرج 1100

مشروع التخرج تطبيقي
أساتذة قسم إدارة فنادق
مدرج 1100

مشروع
التخرج نظري
أساتذة قسم
إدارة فنادق
مدرج 1100
التجهيزات الفندقية 0013
أ.د /.عادل همام  -د /.محمد صالح

الخميس

الرسالة
إعداد كوادر فنية مدربة على المستوى المحلي والعربي ،وتطوير المهارات التعليمية

جدول دراسة الفرقة الرابعة (ساعات معتمدة) شعبة إرشاد سياحي الفصل الدراسي األول 4102/4102
اليوم

والتطبيقية واإلدارية للطالب عن طريق التعلم الذاتي والتدريب الميداني ،والعمل على

نشر بحوث علمية بما يفيد في تطوير قطاع السياحة ،كما تلتزم كلية السياحة والفنادق

ألاحد

بتقديم الخدمات المجتمعية المتميزة.

الاثنين

كليات الجامعة

يوجد بالجامعة حاليا طالب من مختلف الجنسيات حيث يدرسون بكلياتها التي تضم
 62كلية هي:

الثالثاء

الطب البشري والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي والعلوم الطبية التطبيقية
والهندسة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب واإلعالم وفنون االتصال واالقتصاد واإلدارة

واللغات والترجمة والتربية والسياحة والفنادق والفنون التطبيقية.

3

4041

دراسة جدوى املشروعات
الفندقية
د /.فيفيان مهنا 0013

تخطيط قوائم الطعام
د /.محمد صالح 0513

الاثنين

3001

ألاربعاء

الخميس

0

4

راحة

3

2

راحة

2

6

7

– 0011

– 0021

– 01021

– 01021

– 00021

– 04031

04021

4041 – 0031

3001 – 4041

01021
0021
تاريخ مصر إلاسالمي
أ.د /.عبد الرحيم خلف 0513
أساليب إرشاد 0513
د /.منى طه حسين
آثار مصر
الفرعونية ()0
د /.أحمد
حمدين 0513
تاريخ مصر
املعاصر د/.
عبد القادر
نهنوش 0513
ساعات حرة

01021

04031
00021
آثار مصر اليونانية الرومانية
د /.ميرفت ماهر 0513
لغة مصرية قديمة ()0
د /.محمد شيمي 0515

04021

– 0031

تاريخ مصر الحديث
د /.عبد القادر نهنوش 0513
الفنون املصرية القديمة د /.منى طه حسين 0513
فن املتاحف د /.محمد شيمي 0515

آثار مصر الفرعونية ()0
د /.أحمد حمدين قاعة 0513
ساعات حرة
تاريخ مصر املعاصر د /.عبد القادر
نهنوش 0513

لغة مصرية قديمة ()1
د /.أحمد حمدين قاعة 0513

إرشاد سياحي ( )1تطبيقي د /.منى طه حسين – د/.ميرفت ماهر

تاريخ مصر اليونانية الرومانية
د /.ميرفت ماهر قاعة 0513
إرشاد سياحي ( )0تطبيقي د /.منى طه حسين

21

مهمة الكلية

جدول دراسة الفرقة الثالثة (ساعات معتمدة) شعبة إرشاد سياحي الفصل الدراسي األول 4106/4102
0

4

راحة

3

2

راحة

2

6

7

– 0011

– 0021

– 01021

– 01021

– 00021

– 04031

– 04021

– 0031

4041

0021

01021

01021

00021

04031

04021

0031

4041

–

تتركز مهمة الكلية في المساهمة في دعم التعليم السياحي من خالل إعداد كوادر فنية

اليوم

3001

مدربة ،يعترف بكفاءتها على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي ،وكسب االهتمام من

حضارة مصر في العصور إلاسالمية
أ.د /.عبد الرحيم خلف 0513

آثار مصر إلاسالمية ()0
أ.د /.عبد الرحيم خلف 0513

ألاحد

إرشاد تطبيقي ( )5د /.أحمد حمدين  -د /.ميرفت ماهر

الاثنين
الثالثاء

لغة أولى متخصصة
إنجليزي ()0
أ /.رشا موس ى 0501

ألاربعاء

لغة مصرية قديمة ()5
د /.محمد شيمي
0501

الخميس

تاريخ مصر القديم () 5
د /.أحمد حمدين قاعة
0513

وفي هذا الصدد تهدف برامج الكلية الثالث إلى:

إرشاد تطبيقي ( )0د /.أحمد حمدين
الفنون اليونانية الرومانية
د /.ميرفت ماهر 0513

لغة ثانية متخصصة فرنس ي ( )0د/ابتهاج بهجت 0513
لغة ثانية متخصصة أملاني ()0د/سيد عبد الغني 0515
لغة ثانية متخصصة أسباني 0أ.أحمد مهدي معمل5005



أدب وديانة مصرية قديمة
د /.أحمد حمدين 0513

اليوم

ألاحد

0
– 3011
3021

5
– 3021
01011

السياحة و البيئة
أ.د /.املحمدي عيد 0501

الثالثاء

الخميس

السياحة و البيئة

دراسة جدوى
املشروعات السياحية
د /.فيفيان مهنا
0013

أ.د /.املحمدي
عيد 0501

تنظيم و إدارة املؤتمرات واملناسبات
د /.عزة سعد 0513

الاثنين

ألاربعاء

راحة
– 01011
01021

0
00011 – 01021

تنمية و إدارة املوارد البشرية
في مجال السياحة د /.نها
الشاعر مدرج 1100
إدارة أعمال شركات
السياحة ووكاالت
السفر( )5نظري
0013
د /.مصطفى أبو
النيل

إدارة أعمال شركات السياحة ووكاالت
السفر( )5تطبيقي د /.عزة سعد 013
تنمية و إدارة
املوارد البشرية في
مجال السياحة
مدرج1100
د /.نها الشاعر
الاتجاهات الحديثة في السياحة
د /.مصطفى أبو النيل 0515

01

2
0001 – 05011

6
5051 – 0001

3
– 5051
0001

دراسة جدوى املشروعات السياحية د/.
فيفيان مهنا 0013
مشروع التخرج
نظري
أ.د /.عادل همام -
أ /.سيد موس ى
0513
العالقات العامة وإلاعالن
د /.هاني خطاب 0013

مشروع التخرج تطبيقي 0513
أ/.سيد موس ى  -د /عزة سعد
د /هاني خطاب -د/.مصطفى أبو
النيل

ساعات حرة

الاتجاهات
الحديثة في
السياحة 0515
د /.مصطفى أبو
النيل

تنمية المهارات العملية في المجاالت المتعلقة بصناعة السياحة وقضاء وقت

الفراغ.

جدول دراسة الفرقة الرابعة (ساعات معتمدة) شعبة دراسات سياحية الفصل الدراسي األول 4106/4102
1
05001 – 00011



تعزيز االستيعاب بالوسائل السمعية والبصرية المتعلقة بصناعة السياحة
والضيافة.

لغة ثانية متخصصة صيني ( )0د/حسن رجب 0015

راحة
– 05001
05011



منح درجة البكالوريوس في مجاالت وثيقة الصلة باحتياجات السوق.

آثار مصر الفرعونية ()5
د /.محمد شيمي 0013

لغة ثانية متخصصة إيطالي ( )0د /.وفاء محمد 0013

أدب وديانة
مصرية قديمة
0513
د /.أحمد حمدين

المؤسسات الحكومية والمعاهد العلمية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي.



إعداد طالب يتميزون بااللتزام بحيث يمكن االعتماد عليهم والوثوق بهم.



تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة والمهارات الضرورية للنهوض بهم علميًّا

األهداف

وعمليًّا من أجل تحقيق مزيد من التنمية والتقدم.



اكتساب المهارات والمعلومات التي تساعد على العمل في قطاع السياحة.



فهم أسس العمل وأدوات المهنة في القطاع الذي اختاره وأن يكون قاد ًار على
تطبيق ذلك عمليًّا.



قادر على العمل في البيئة الحالية والمستقبلية والقدرة على المنافسة.
أن يكون ًا
تعريف وتحليل وتقدير االستجابة للنواحي الفنية واإلستراتيجية للقطاع الذي



اختاره الطالب.


القدرة على االبتكار وحل المشكالت من خالل الوعي الشخصي واتخاذ الق ارر
الفردي أو الجماعي ضمن فريق العمل.



القدرة على التطوير واالتصال الفعال وتوصيل المعلومات.



استخدام المهارات الفردية التي تمكن الطالب من العمل بكفاءة في صناعة
الخدمات.

4

نظام الدراسة

جدول دراسة الفرقة الثالثة (ساعات معتمدة) شعبة دراسات سياحية الفصل الدراسي األول 4106/4102

أ -يتم تنفيذ البرنامج الدراسي باستخدام نظام الساعات المعتمدة(الفصلى) وتمثل
الساعة المعتمدة محاضرة نظرية لمدة  02دقيقة أو  0محاضرة تطبيقية عملية
( 02دقيقة لكل منهما) وذلك أسبوعيا على مدى فصل دراسي واحد.

ب-يقسم العام األكاديمي إلى فصلين دراسيين فصل أول ،وفصل ثاني (مدة
الفصل  61أسبوع) ،و يجوز بموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يكون
هناك فصال صيفيا لمدة ستة أسابيع مع مضاعفة ساعات التدريس لكل مادة

اليوم

0

4

راحة

3

2

راحة

2

6

7

– 0011

– 0021

– 01021

– 01021

– 00021

– 04031

– 04021

– 0031

– 4041

0021

01021

01021

00021

04031

0031

4041

3001

الاثنين

املنتجعات و القرى
السياحية 0013
د /.نها الشاعر

املنتجعات و القرى السياحية
د /.نها الشاعر 0013

ألاربعاء

أعمال شركات
طيران ()0
نظري
د /.مصطفى ابو
النيل
0013

أعمال شركات طيران ()0
تطبيقي 0013
د /.مصطفى ابو النيل

الخميس

بحوث أسواق في
السياحة د /.هاني
خطاب 0013

بحوث أسواق في السياحة
د /.هاني خطاب 0013

أسبوعيا حتى تتساوى مع ساعات التدريس في الفصلين األول والثاني وبحيث

ال يتعارض ذلك مع التدريب العملي.

جـ -االنتظام في حضور المحاضرات و الدروس العملية إجباري.
د -يتخرج الطالب بعد اجتياز  611ساعة دراسية معتمدة موزعة على

1

مستويات دراسية.

هـ -إذا رسب الطالب في أحد المواد يحق له إعادة دخول االمتحان وفي حالة
نجاحه يحصل على تقدير  Cكحد أقصى (.)%10

اليوم

ألاحد

مقبول أيا كانت درجة نجاحه.

ز -ال يوجد درجات رأفة في نظام الساعات المعتمدة.

الاثنين

جدول االختبارات

يتم اإلعالن بالكلية طبقا للخطة الزمنية للعام الدراسي عن مواعيد اختبار منتصف

الثالثاء

الفصل الدراسي “واالمتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي “.

النتائج الدراسية

يتم اإلعالن عنها بالموقع اإللكتروني للكلية

www.o6u.edu.eg

2

جغرافيا سياحية 0501
أساتذة قسم دراسات سياحية
لغة أولى متخصصة إنجليزي ()0
أ /.رشا موس ى 0501
لغة ثانية متخصصة فرنس ي ( )0د/ابتهاج
بهجت 0513
لغة ثانية متخصصة أملاني ()0د/سيد عبد
الغني 0515
لغة ثانية متخصصة إيطالي ( )0د /.وفاء
محمد 0013
لغة ثانية متخصصة أسباني 0أ.أحمد
مهدي معمل5005
لغة ثانية متخصصة صيني ( )0د/حسن
رجب 0015

جدول دراسة الفرقة الثالثة (ساعات معتمدة) شعبة إدارة الفنادق الفصل الدراسي األول 4106/4102
0

4

راحة

3

2

راحة

2

6

7

0021 – 0011

– 0021

01021

– 01021

– 00021

– 04031

– 04021

– 0031

– 4041

و -في حالة تغيب الطالب عن أحد االختبارات يجب أن يقدم عذر مقبول حتى
يحتفظ بأعلى تقدير للمادة وفي حالة عدم القيام بذلك يحصل على تقدير ""c

جغرافيا سياحية
أساتذة قسم
دراسات سياحية
0501

مبادئ محاسبة
د /.فيفيان مهنا 0013

الثالثاء

حضارة مصر في العصور إلاسالمية
د /.عبد الرحيم خلف 0513

التخطيط السياحي
د /.مصطفى ابو النيل 0015

التخطيط السياحي
د /.مصطفى ابو النيل
0015

ألاحد

04021

01021

إحصاء فندقي 0013
د /.فيفيان مهنا

01021

إحصاء
فندقي
د /.فيفيان
مهنا 0013

د /.محمد صالح – د /.سالي فتحي
إنتاج ألاغذية ()0
نظري
د /.محمد صالح
0513
لغة ثانية متخصصة فرنس ي ( )0د/ابتهاج بهجت 0513
لغة ثانية متخصصة إيطالي ( )0د /.وفاء محمد 0013
لغة ثانية متخصصة أسباني 0أ.أحمد مهدي
معمل5005

حضارة مصر في العصور إلاسالمية
د /.عبد الرحيم خلف 0513
مكاتب أمامية
تطبيقي د /نها
الشاعر
معمل5005

أسس ألاغذية واملشروبات 0013

لغة ثانية متخصصة أملاني ()0د/سيد عبد الغني 0515

ألاربعاء

–

00021

04031

04021

0031

4041

لغة أولى متخصصة إنجليزي
()0
أ /.رشا موس ى 0501
بحوث التسويق في صناعة
الفنادق
د /.سالي فتحي 0501

مكاتب
أماميةتطبيقي
د /نها الشاعر
معمل5005

مكاتب أمامية نظري
د /.نها الشاعر
معمل 5005

شراء وتخزين الخامات الغذائية 0013
د /.محمد
(نظري +تطبيقي)
صالح
بحوث التسويق في
صناعة الفنادق
د /.سالي فتحي
0501

لغة ثانية متخصصة صيني ( )0د/حسن رجب 0015

الخميس

إنتاج ألاغذية ( )0تطبيقي (مجموعة  0و مجموعة  ) 5شيف/.مؤمن السيد

01

3001

بالفندق التعليمي (إشراف د /.محمد صالح)

شروط وقواعد القبول باألقسام والتخصصات المختلفة

الجداول الدراسية
جدول دراسة الفرقة األولى شعبة عامة (ساعات معتمدة) الفصل الدراسي األول 4106/4102
اليوم

5
01011 – 3021

0
– 3011
3021

تطبيقات آلية في إلاحصاء
د /.فتحي عثمان مدرج 0005

مقدمة في علم الضيافة
د /نها الشاعر مدرج 0005
إشراف أ.د /.عادل همام

مجموعة لغة أولى إنجليزي ()0
(أ)
مدرج
أ /.رشا موس ى
0103

لغة أولى إنجليزي ()0
مجموعة (ب)
أ /.رشا موس ى مدرج 0103

تطبيقات آلية في إلاحصاء
د /.فتحي عثمان
مدرج 0005

ألاحد

الاثنين

راحة
– 01011
01021

0
– 01021
00011

أجهزة و منظمات سياحية
د /.عزة سعد مدرج 0103

لغة ثانية أملاني ( )0د/سيد عبد الغني 0515
لغة ثانية إيطالي ( )0د / .وفاء محمد 0013
لغة ثانية أسباني ( 0أ/.أحمد مهدي معمل5005

لغة ثانية صيني ( )0د/حسن رجب 0015

ألاربعاء

صحة عامة و إسعافات أولية
د /.محمد صالح مدرج
0103

يشترط نجاح الطالب في اللغات

 )0الطلبة الراغبين في االلتحاق بتخصص إدارة فنادق:
يشترط نجاح الطالب في مقررات
(مقدمة في علم الضيافة – الصحة العامة)

 )2الطلبة الراغبين في االلتحاق بتخصص دراسات سياحية:

املكتبة ومصادر
البحث إلالكتروني
د /.أمل عبد القادر
مدرج 0103

الخميس

 )6الطلبة الراغبين في االلتحاق بتخصص اإلرشاد السياحي:
(اللغة األجنبية األولى – اللغة األجنبية الثانية)

تاريخ وحضارة مصر عبر
العصور
د /.منى طه حسين
مدرج 1100

لغة ثانية فرنس ي ( )0أ /.فاطمة عاشور 0513

الثالثاء

1
– 00011
05001

راحة
– 05001
05011

2
– 05011
0001

6
– 0001
5051

3
– 5051
0001

يشترط نجاح الطالب في مقررات

املكتبة ومصادر البحث إلالكتروني
د /.أمل عبد القادر
مدرج 0103

(مبادئ علم االقتصاد – جغرافيا عامة)

إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة

جدول دراسة الفرقة الثانية (ساعات معتمدة) الفصل الدراسي األول 4106/4102
اليوم

ألاحد

0

5

3021 – 3011

01011 – 3021

مجموعة أ لغة أولى إنجليزي ()0
أ /.رشا موس ى مدرج 1100
بروتوكول وعالقات عامة
أساتذة قسم سياحة 0501

الاثنين

الثالثاء

إدارة البيئة للمنشآت السياحية
والفندقية د /.نها الشاعر مدرج
1100
تشريعات سياحية و فندقية
د /.هاني خطاب
مدرج 1100

ألاربعاء
الخميس

راحة
01011
–
01021

0

1

راحة

2

6

3

– 01021
00011

05001 – 00011

– 05001
05011

05011
– 0001

– 0001
5051

– 5001
0051

مبادئ اقتصاد
د /.عزة سعد مدرج 1100

لغة أولى إنجليزي ()0
مجموعة ب
أ /.رشا موس ى مدرج
1100

بروتوكول
وعالقات عامة
إدارة البيئة
للمنشآت
السياحية و
الفندقية
لغة ثانية فرنس ي ( )0أ /.فاطمة عاشور 0513
لغة ثانية أملاني ( )0د/سيد عبد الغني 0515
لغة ثانية إيطالي ( )0د /.وفاء محمد 0013
لغة ثانية أسباني  0أ.أحمد مهدي معمل5005
لغة ثانية صيني ( )0د/حسن رجب 0015

أساسيات التغذية
د/.محمد صالح مدرج 1100

معالم مصر الحديثة واملعاصرة
د /.عبد القادر نهنوش
مدرج 1100

إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة
تطبيقات الحاسب آلالي في
صناعتي السياحة و الفنادق
نظري د /سالي فتحي مدرج 1100

تطبيقات الحاسب آلالي في صناعتي السياحة و الفنادق تطبيقي
د /سالي فتحي معمل 5005

01

سيكولوجية عمالء
د/عبد هللا السيد
مدرج 1100

2



إدارة الفنادق.



الدراسات السياحية.



األقسام

 -0أداء العمل العلمى والطالبي بأمانة واخالص لكى يسهم فى تنمية المعرفة
اإلنسانية أوالً وتخريج الطالب األكثر قدرة على المشاركة الفاعلة وااليجابية

فى المجتمع 2

اإلرشاد السياحي.

 -1ربط مايعمله أو يبحثه بإحتياجات المجتمع وخصوصاً مع محدودية موارد
المجتمع عموماً 2

 خطوات التسجيل وسداد المصروفات


 -1العمل على خلق روح الفريق والعمل الجماعى 2

يتم تحديد المجموع تبعا لمكتب تنسيق القبول الجامعات عن طريق المجلس

 -7القيام بكل مافى وسعه لمعاونه وتنمية الهيئة المعاونة له من مدرسين
مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس األقل فى الدرجة الوظيفية

األعلى للجامعات الخاصة (للمصريين أو غير المصريين).


يتوجه الطالب أو ولي أمره أو من ينوب عنه إلدارة القبول والتسجيل بالجامعة



يقوم الطالب بتقديم أصول األوراق باإلضافة للمصروفات المطلوبة.



استخراج الكارنيه.



سداد المصروفات الخاصة بالفرقة.

ويتمثل ذلك فى تزويدهم بالخبرات التى تسهم فى بناء شخصيات مواطن
المستقبل وغرس قيم المجتمع الفاضلة لدى طالبه 2

عقب ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة.



التصوير إلكترونيًّا وتسليم الكارنيه في الحال.



بالنسبة للفرقة األولى تسدد الرسوم بعد التسجيل في الجامعة.



بدءا من الفرقة الثانية حتى الفرقة الرابعة) السداد
بالنسبة للفرق األخرى ( ً
مباشرة للخزينة.

المعايير األكاديمية

هي مجموعة المعايير المحددة والتي أقرتها الهيئة القومية لللضمان جودة التعليم
واإلعتماد لقطاع السياحة و الفنادق في عام  0229والتي تتضمن توصيفا لما يجب أن
يعرفه الطالب من معارف أساسية وفهم والمهارات األخرى التي تسعى الكلية إكسابها
للطالب.

 استخراج شهادة التجنيد
بالنسبة للمصريين إذا وصل الطالب لسن التجنيد يحدد موقفه من التجنيد وذلك عن

طريق إحضار شهادة ( )1جند (البطاقة العسكرية) من القسم التابع له مع إحضار
نموذج ( )0جند من البريد ،ثم تقوم الجامعة بعمل إجراءات التأجيل.
1
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العالقة بين عضو هيئة التدريس وطالب الكلية
أوال  -:تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات 1

 -6التقييم المستمر للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم وتوخى العدل والجودة فى وضع
االمتحان لقياس القدرات الحقيقية للطالب واظهار الفروق الفردية بينهم.

 -0مراعاة الدقة فى التصحيح ورصد النتائج والمحافظة على سرية االمتحان لتحقيق مبدأ
العدالة بين الطالب 2

 -2منع الغش فى االمتحان ورفع األمر إلى إدارة الكلية لمعاقبة المتسبب طبقاً للقانون 2

 -1اشتراك لجنة الممتحنين فى تصحيح أوراق اإلجابة وعدم االنفراد بالتصحيح والموافقة
على إعادة تقييم نتيجة أي مادة فى حالة وجود تظلم مع الجدية التامة فى إجراء

التقييم 2

 -0نحفيز وتشجيع الطالب على البحث واالطالع مع المتابعة والتقييم المستمر لهم
لتحقيق األهداف المرجوة2

 -1إكساب الطالب التفكير النقدي وتعميق مفهوم التعليم المستمر واكتساب الخبرات
التكنولوجية2

ثانيا  -:األنشطة الطالبية وخدمة الجامعة والمجتمع 1

فرص القيد


الفرقة األولى :يسمح للطالب بالرسوب مرة واحدة و إذا رسب يفصل نهائيًّا.



الفرقة الثانية :إعادة ثم فرصة واحدة من الخارج.



الفرقة الثالثة :إعادة ثم ثالث فرص من الخارج.



اسبا في أكثر من
الفرقة الرابعة :إعادة ثم ثالث فرص من الخارج إذا كان ر ً
اسبا في أقل من نصف عدد المقررات
نصف عدد المقرراتَّ .
أما إذا كان ر ً
يسمح له بدخول االمتحان حتى تخرجه.

إيقاف القيد

يتم وقف قيد الطالب مرتين خالل سنوات الدراسة بالكلية ،بموافقة مجلس الكلية وما زاد

عن ذلك يتم بموافقة مجلس الجامعة في حالة وجود عذر قهري يقبله المجلس.

التدريب العملي والصيفي

يلتزم الطالب بعد اتمام  61ساعة دراسية معتمدة أن يؤدي تدريبا عملياً خالل

اإلجازة الصيفية لمدة  8أسابيع منها على األقل  2أسابيع في مجال التخصص،
ويعتبر التدريب شرطاً للتخرج ،وال يتخرج الطالب إال بعد أداء التدريب.

 -6عضو هيئة التدريس نموذج وقدوة يبعث برسائل خلقية مؤثرة فى كل مايقوله ويفعله

داخل وخارج الجامعة ومسئوليته المهنية عن النمو الخلقي لطالبه وبما تكون أخطر

من مسئوليته عن نموهم العلمى أو المعرفى 2

 -0يقدم عضو هيئة التدريس فى أقواله وأفعاله نموذجاً طيباً يحتذي به طالبه ويتمثلون
به فى جميع الجوانب سواء كانت العلمية او الشخصية 2

-2

المشاركة واإلشراف على اإلنشطة الطالبية المختلفة واكتشاف المواهب ورعايتها

من خالل االتحادات الطالبية والتعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلها

واعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة والمتنوعة 2
60

1

قسم اإلرشاد السياحي

الوسائل التعليمية

يقع المستشفى التعليمي داخل الحرم الجامعي ومجهز بأحدث ما وصلت إليه العلوم
الطبية والتكنولوجية الحديثة في مجال الرعاية الطبية والمستشفى في طريقه ليكون
معتمدا على المستوى الدولي وذلك من خالل الجهود المبذولة من إدارة الجامعة.
ً

تم إعداد عدد  0متحف تعليمي بالكلية:
األول متحف مفتوح يستقبل زوار الجامعة ويتكون من مجموعة تماثيل من عصور
مختلفة وأعمدة متعددة األشكال.

المتحف الثاني داخلي بالدور األرضي لمبنى الكلية مكون من ( )662قطعة على

مساحة ( )102متر مربع ومن أربعة أقسام:
 تماثيل ترجع إلى عصر الدولة القديمة. تماثيل ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والحديثة ومن أهم هذه القطع قناعتوت عنخ آمون الذي يرجع إلى  6222ق.م .تقر ًيبا.

 -تماثيل ترجع إلى العصر اليوناني والروماني.

 -أقمشة وأطباق من البالستر ترجع إلى العصر القبطي واإلسالمي.

قسم إدارة الفنادق:

برنامج التكافل االجتماعي

تقدم الجامعة منح مالية متميزة تشمل المنح الدراسية وتقديم القروض لخدمة الطالب في حالة

وجود مشاكل.

مجمع المطاعم ومركز الخدمات الجامعية

يوجد بالحرم الجامعي مجمع للمطاعم إضافة إلى مركز للخدمات الطالبية الجامعية.

النقل والمواصالت

تمتلك الجامعة أسطول لنقل يحتوي على أكثر من ( )02سيارة إتوبيس لخدمة العاملين

والطالب.

األنشطة الطالبية

هناك العديد من األنشطة الطالبية المتاحة لطالب كلية السياحة والفنادق منها األنشطة
الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية ويمكن المشاركة فيها من خالل:

الفندقين التعليميين:
يعتبر فندقي الكلية من أهم المالمح المميزة في الجامعة:

فندق داخل الحرم الجامعي وهو خاص للطالبات ويتكون من ( )012حجرة مزدوجة

ومفردة.
فندق للطلبة على بعد ( )602متر فقط خارج الحرم الجامعي للجامعة ويتكون من
( )026حجرة مزدوجة ومفردة.

يضم كل فندق جميع المقومات الفندقية الخاصة به من مطاعم ومطابخ وقاعات
استقبال.

 )0اتحاد الطالب:

يتم اختيار أعضاء االتحاد باالنتخاب من قبل طالب الكلية.
ويتمثل دور اتحاد الطالب في:
* تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي بين الطالب.
* إتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن آرائهم و اكتشاف مواهب الطالب.
* تحقيق تكامل شخصية الطالب الجامعي.

* كونها الممثل الشرعي لطالب الجامعة حيث تكون حلقة الوصل بين
الطالب وادارة الجامعة.

معمل كمبيوتر لتدريس الحاسب اآللي:
يوجد بالكلية معمل كمبيوتر يحتوي على عدد ( )00لتدريس مقررات الحاسب اآللي

وكذلك البرامج التدريبية التي تعقد بالكلية.

1

 )2األسر الطالبية:

يوجد عدد من األسر الطالبية تحت إشراف مجموعة من السادة أعضاء هيئة
التدريس بالكلية .

04

المالعب الرياضية

المطبخين التعليميين:

توفر الجامعة مالعب رياضية للطالب والطالبات مع توفير الصيانة الدائمة لهذه
المالعب لتبقى بحالة ممتازة ويوجد بالجامعة مالعب تتناسب مع طبيعة األلعاب
الرياضية المختلفة.

يتميز المطبخي ن التعليميين بالكلية بأنهما يمثال مساحة كبيرة وبهما تجهيزات حديثة
عالوة على كفاءة القائمين على عملية التدريب بهما.

وال تدخر الكلية أي مجهود لتطوير المطبخين بصفة مستمرة سواء من حيث توفير

المعدات واألجهزة والخامات الغذائية الالزمة لتدريب طالب قسم الدراسات الفندقية.

إدارة رعاية الشباب
تتضمن األنشطة العديد من األعمال:

قسم الدراسات السياحية



استقبال الطالب الجدد.



ندوات في المناسبات المختلفة.

يوجد نموذج شركة سياحية مجهزة لتدريب الطلبة وبها أجهزة كمبيوتر محمل عليها



قوافل طبية.

برامج حجز الطيران.



مسابقات ثقافية ودينية بين الكليات.



تكوين الفرق الرياضية.



إقامة يوم رياضي كل يوم خميس إسبوعيا في األلعاب المختلفة.



مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكليات والجامعة.



يوم للمحافظة على البيئة.



يوم لألسر الطالبية.



تنظيم دورات كمبيوتر.



تكوين الفرق المسرحية والغنائية على مستوى الكليات والجامعات ومعارض

تهتم الكلية باالنفتاح على العالم من خالل العالقات الثقافية واالتفاقية العلمية مع
مختلف كليات السياحة والفنادق بالدول األجنبية وذلك بهدف:
تبادل التدريب الطالبي.
تبادل أعضاء هيئة التدريس.

تشكيلية دوري الشطرنج.


الكلية على المستوى العالمي

إجراء الدراسات والبحوث المشتركة.

تنظيم المؤتمرات العلمية.

المؤتمرات الدولية

االشتراك في المسابقات القمية.

قامت الكلية بخالف الندوات المحلية بتنظيم عدد  66مؤتمر دولي  ،وقد عقدت هذه

الرعاية الطبية والمستشفى

الرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم من خالل العيادات الطبية المجهزة باإلضافة إلى

المؤتمرات في مصر والخارج بالتبادل مع كليات السياحة والفنادق المختلفة .

وحدة اإلسعاف والخدمات الطبية المتنقلة ويتم تحويل الحاالت المرضية الصعبة إلى
المستشفى التعليمي بالجامعة.
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االتفاقيات الدولية
عقدت الكلية مجموعة من االتفاقيات الدولية للتبادل الثقافي والعلمي ،هي:
 -0اتفاقية مع:
)Rajabhat Institute Chiang Mai and Rajabhat Institute Chandrakasem,Thailand….. (2002
 -5اتفاقية مع:
)Kodolanyi Janos University College, Hungary………………………………………….……….. (2004
 -0اتفاقية مع:
)Swiss Education Group (SEG)…………………………………………………………..………………. (2004
 -1اتفاقية مع:
Babes-Bolyai University of Science Cluj-Napoca, Faculty of Geography, University
)Extension Gheorgheni,Romania………………………………………..…………………….. (2006
 -2اتفاقية مع:
)Phranakhon Rajabhat University, Thailand………………………………..…………………… (2007
 -6بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران في مجال التدريب …………)5113(……..……………………………..
 -3اتفاقية مع :املركز إلاقليمي للتدريب الفندقي ()Hauza Beach Resortشرم الشيخ)5113(.................. .
 -3اتفاقية مع:
)Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand. …………………………………………(2009
 -3اتفاقية مع:
)International School of Tourism, Surratthani Rahabhat University,Thailand……………….(2010
 -01اتفاقية مع:
)Karoly Robert Univeristy College, Gyongyos (KRC), Hungary……………………….…...(2012
 -00إتفاقية مع جامعة اليرموك باألردن…)5105( ……...…………………………………………….…………………..…..
 -05إتفاقية مع جامعة الشرق الاوسط – عمان  -ألاردن)5100( …………………………………………………… .

مكتبة الجامعة

الخدمات المقدمة للطالب

أنشأت الجامعة واحدة من أرقى وأضخم المكتبات الجامعية حيث تضم جميع األنشطة
والخدمات المكتبية والبحثية حيث إنها منارة إشعاع حضاري وثقافي وتعليمي وبحثي

لخدمة مجتمع الباحثين وطالب العلم.

إدارة العالقات الثقافية

هدفها تزيد الطالب بأرقى الخدمات التعليمية المتميزة والتي تتساوى مع مثيالتها من
الجامعات من خالل تنشيط وتطبيق اتفاقيات بين الجامعة والجامعات األخرى المحلية
والعالمية وتوفر اإلدارة فرصة تدريبية خارج وداخل الوطن مما يثري العملية التعليمية.

اإلقامة

توفر الجامعة للمغتربين والوافدين طالب وطالبات الذين يرغبون في اإلقامة بالجامعة

فرصة اإلقامة الكاملة في فندقي الجامعة الذي ترشف عليهما كلية السياحة والفنادق.
خدمات







الطالب الوافدين
المساعدة في تسجيل الطالب الوافدين حسب جنسياتهم.
حل مشاكل الطالب مع الكليات والسكن.
عقد جلسات دورية بين الملحقين الثقافيين والطالب كل حسب جنسيته.
تذليل أي عقبات للطالب في كلياتهم.
عقد لقاءات مع أولياء األمور إلطالعهم على مستوى أبنائهم.
متابعة الطالب في الكليات المختلفة بالملحقيات الثقافية لبالدهم.

نوادي اإلنترنت

إحدى الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها وتتمثل في توفير نوادي لإلنترنت (شبكة

ملتقي التوظيف

يتم اإلعالن بالكلية طبقا للخطة الزمنية عن يوم التوظيف ،حيث يتم دعوة رجال
االعمال واصحاب الشركات والفنادق

المعلومات الدولية) حيث يوجد بالجامعة ثالث نوادي لإلنترنت بالمركز التجاري وسكن
الطالب وسكن الطالبات ويستطيع الطالب من خالل هذه النوادي الدخول لشبكة

المعلومات بالسعر العادي والمتاح للجميع.

حفل التخرج

يتم اإلعالن عن حفل التخرج لطالب الفرقة ال اربعة عقب مناقشة مشروعات التخرج.
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