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  وصطف٘ عبدالٍيب عبدالسمحَأ . د / 
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 عصاً الدَٖ صادم فسسات/ أ.د

 ٌاٟب زٟٗظ ادتاوعٛ لػ٠ُٕ التعمٗي ٔالطالب
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 سطَ غشاتْ / ستىد دالهأ.د

 ٌاٟب زٟٗظ ادتاوعٛ لػ٠ُٕ الب٠ٗٛ ٔتٍىٗٛ اجملتىع
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 أعزائي طالب وطالبات الللية 
 

كؿ عاـ و أنتـ بخير يسعدني باألصالة عف نفسي و نيابة عف جميع الزمبلء 
عامميف أف تقدـ إليكـ وكبلء الكمية و أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و اإلدارييف و ال

و أرحب بأبنائي و بناتي الجدد في كمية السياحة و  بالتينئة ببدء العاـ الدراسي الجديد
الفنادؽ لؤلؤة جامعة المنيا و منارة ىامة مف منارات اإلشعاع و التنوير في محافظات 

الحجر  صعيد مصر تمؾ الكمية الرائدة بإمكانياتيا البشرية و المادية فتميزىا بالبشر و
جعميا في مصاؼ كميات السياحة و الفنادؽ في مصرنا العزيزة. و الكمية بإمكانياتيا 
المتعددة تقدـ خدماتيا المباشرة إلي أبنائيا الطبلب إلعدادىـ لممساىمة بفاعمية في 
مختمؼ مجاالت العمؿ بعد تخرجيـ مف خبلؿ ما يقدـ ليـ مف دراسات نظرية و 

 . الميارات مما يصقؿ شخصيتوتطبيقية تنمي لدييـ مختمؼ 
وأدعو اهلل العمي القدير أف يوفقنا جميعا لتحقيؽ منظمة تعميمية متكاممة ألبناء 

 .الكمية ، و كؿ الشكر و التقدير 
 الجامعة رئيس  - عبدالسمحَ وصطف٘ عبدالٍيب /لؤلستاذ الدكتور 

مية و البحثية و لجيوده المخمصة و البناءة لتطوير الجامعة و تحقيؽ أىدافيا التعمي
 المجتمعية لمصرنا

 
      

  مساح عبدالسمحَ ستىٕد/  نمىٛ األضتاذ الدنتٕز
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 األبياء األعزاء طالب الللية 

تعة في كميتكـ التي تتميز تينئة مقرونة بأجمؿ األمنيات بالعاـ الجامعي الجديد متمنيًا لكـ دراسة مم
مف جميع أنحاء  ؼ مصرتاريخ وحضارة وطننا العزيز ، فأنتـ واجية مصر التي تستقبؿ ضيو  بدراسة

ونوا مرآة صادقة عميكـ أف تتزودوا بالمعرفة والعمـ الواسع والمغات األجنبية حتى تك العالـ وىذا يحتـ
 ولشبابيا الناىض المتطمع إلى األفضؿ دائمًا . لشعب مصر العظيـ

يتعمؽ ويسعدني أف نقدـ لكـ دليؿ الكمية الذي يجيب عمى األسئمة التي تدور في أذىانكـ فيما 
دارة الكمية واألنشطة الطبلبية التي أدعوكـ أف تشاركوا  بنظاـ الدراسة والتعريؼ بأعضاء ىيئة التدريس وا 
فييا والتي أعتبرىا ىي الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب بجانب الدراسة العممية ، فميكف لكؿ منكـ 

 مشاركتو حتى تكوف شخصية كؿ منكـ متكاممة .

خبلص .. وفقكـ  ونأمؿ أف يكوف لكؿ طالب ىدفو في الحياة حتى يساعد في بناء الوطف بحب وا 
 اهلل دائمًا إلى ما إليو آمالكـ .

 ويطيب لي في ىذا المقػػاـ أف أتقػػدـ بجػػزيؿ الشػكر والتقػػدير   

 زٟٗظ ادتاوعٛ  - وصطف٘ عبدالٍيب عبدالسمحَ لألضتاذ الدنتٕز/  
عمى دعميما المستمر  ٌاٟب زٟٗظ ادتاوعٛ لػ٠ُٕ التعمٗي ٔالطالب - اتعصاً الدَٖ فسسٔاألضتاذ الدنتٕز/  

 لؤلنشطة الطبلبية بكافة فروعيا . 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ٖطسٙ عصت الٍػازنمىٛ األضتاذ الدنتٕز / 
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 ستافظٛ املٍٗا 
محافظة كـ جنوب القاىرة ويحدىا شمااًل محافظة بني سويؼ ، و جنوب  >79تقع محافظة المنيا عمى بعد  

و تتكػػػوف مػػػف سػػػبعة مراكػػػز ىػػػي مػػػف الشػػػماؿ إلػػػى الجنػػػوب   العػػػدوة ،  7كػػػـ 9>77أسػػػيوط ، تبمػػػت مسػػػاحتيا 
 مغاغة ، بني مزار ، مطاي ، المنيا ، أبو قرقاص ، دير مواس .

وقػد تطػػور أسػػـ المنيػا مػػف الكممػػة الييروغميفيػة القديمػػة   منعػػت خوفػو إ ثػػـ تطػػور أسػميا إلػػى   مػػوني إ فػػي  
مػف  ;6يعني المنزؿ ، و منو جػاء االسػـ الحػالي   المنيػا إ و التػي كانػت عاصػمة لممقاطعػة رقػـ  القبطية و

 ؽ.ـ . =>>6 – 7689مقاطعات الوجو القبمي في عصر أمراء بني الحسف 
تعتبػػر المنيػػا مػػف أىػػـ المنػػاطؽ التاريخيػػة بػػدءًا مػػف قبػػؿ األسػػرات ثػػـ الدولػػة القديمػػة ، فالعصػػر اإلقطػػاعي ، و  

 حديثة و ثورة إخناتوف ، فالعصر الروماني . و مف أىـ المناطؽ األثرية بالمحافظة   فالدولة ال
  َ قبػرًا و عمييػا نقػوش  <8و ىػي عبػارة عػف مجموعػة مػف المقػابر المنحوتػة فػي الصػخر و عػددىا  : بين سطن

 تمثؿ مختمؼ أنواع الرياضة مما يدؿ أف مصر القديمة كانت ميدًا لؤللعاب الرياضية .
 معبد صخري جنوب مقابر بني حسف بني مػف أجػؿ عبػادة اةليػة   ياخػت إ التػي كػاف يقدسػيا  : إضطبن عٍرت

 الناس في صورة ىرة برية و شبييا اليونانيوف باإللو أرتميس .



 

 

12 

  ٌٛو ىػي الػذي أختػاره إخنػاتوف إلقامػة عاصػمة مممكتػو مػف أجػؿ عبػادة آتػوف الػذي صػوره بقػرص  :تن العىاز
 الشرقية لمنيؿ .الشمس ، و تقع عمى الضفة 

   ٌٕبػػػو منجػػػؿ و ىػػػي تمثػػػؿ مدينػػػة و قػػػد كانػػػت مقػػػرًا لعبػػػادة اإللػػػو تحػػػوت الممثػػػؿ عمػػػى شػػػكؿ القػػػرد أ :االمشننن
 .األحياء

  و قػػد ازدىػػرت فػػي العصػػر اليونػػاني حيػػث كانػػت جبانػػة مدينػػة األحيػػاء باألشػػمونيف و مػػف أىػػـ   :تٌٕننا ادتبننن
 زادورا ، السراديب  جبانة اإللو تحوتإ .ؽ.ـ إ ، مقبرة إي 722آثارىا   مقبرة بيتوزيوس   

  و يقع شرؽ النيؿ في مواجية مموي و تضـ مجموعة مف المقابر الصػخرية أىميػا مقبػرة حجػوتي  :دٖس الربغا
 حتب و ترجع إلى الدولة الوسطى

  رجع شماؿ دير البرشا شرؽ الروضة وبيا كنيسة تجمع بيف الفف البيزنطي و الفف البازلكي و ت :دٖس أبٕ سٍظ
 إلى القرف الخامس الميبلدي . كذلؾ كنيسة محفورة في  لمقديس أبو حنس القصير 

  ٚ ؽ.ـ ووجػد بيػا بقايػا معبػد ضػخـ لرمسػيس الثػاني و فػي  682راطػور ىارديػاف عػاـ بناىػا اإلمب : الػٗذ عبناد
مػا أف ىػذه العصر اإلسبلمي أختار الشيخ عبادة بف الصامت ليقيـ فييا و بنى فييا مسجدًا يحمػؿ أسػمو ، ك

 . القرية ىي التي أنجبت السيدة ماريا القبطية زوجة الرسوؿ 
  ٞأو كنيسة جبؿ الطير و تقع عمى الضفة الشرقية لمنيؿ ، و قد أقامتيا اإلمبراطػورة ىيبلنػة  :دٖس الطٗدٚ العرزا

ثبلثػة أيػاـ  و يقوؿ التاريخ أف العائمة المقدسة قد مرت بيذا المكاف في رحمة اليروب إلى مصر و قضػت بػو
 ، و قد بنيت ىذه الكنيسة في نفس الفترة التي بنيت فييا كنيسة بيت لحـ بالقدس .

  و تعد مف أىـ المناطؽ األثرية في مصر كميا حيث تجمع تػاريخ مصػر بصػوره المختمفػة بػدءًا مػف  :البٍّطا
ر القبطػي عمييػا نقػوش إ و مجموعػة مػف المقػابر التػي ترجػو لمعصػ ;7العصور الفرعونية المتأخرة   األسرة 

 إممونة يظير فييا االسـ اليوناني لمبينسا   أوكسرنيكوس 
  و كػػاف أسػػميا قػػديمًا   تنػػيس إ أو   أوكػػاريس إ و أىػػـ اةثػػار الموجػػودة بيػػا معبػػد   نيػػرو إ و  :طٍّننا ادتبننن

ال ، مقصػػورة لئللػػو حتحػػور ترجػػع لمعصػػر البطممػػي و بعػػض النقػػوش التػػي ترجػػع لمعصػػر اإلمبراطػػور كػػاليجو 
 باإلضافة إلى بعض المقابر التي ترجع لمعصر القبطي .

   كػـ و ىػي تابعػة لقريػة الشػرفا ، و بيػا مقػابر  :و تقػع شػماؿ النيػؿ شػماؿ مدينػة المنيػا بحػوالي  :وكابس فسٖنصز
 إ مف األسرة الخامسة .عنخ –كا  –آف بػارز منيا مقبرتػػاف لممػدعػو  جميعيػا منحوتة بال

 ٌٛٔإ مػػف األسػػرة السادسػػة لممدعػػػػػو  بػػي عػػنخيػػة شاسػػعة مػػف أىػػـ آثارىػػػا مقبػػرة كبيػػرة الحجػػػػـ منطقػػة أثر  : غنناز
 مف المقابر كشؼ عنيا بمعرفة البعثة األلمانية بجامعة توينجف . باإلضافة إلى مجموعة
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 جامعة املييا يف سطور

 تابعة لجامعة أسيوط فرع المنيا .ككمية  ;;<6تعتبر كمية التربية أقدـ كميات الجامعة حيث أنشئت عاـ  
تـ تحويؿ المعيد العالي الزراعي بالمنيا إلى كميػة الزراعػة تابعػة لجامعػة أسػيوط   فػرع  <;<6في عاـ و  

 المنيا إ . 
 تـ إنشاء كمية اةداب و العمـو اإلنسانية تابعة لجامعة أسيوط فرع المنيا . 2><6 
 ة أسيوط بالمنيا بدأ الدراسة بكمية العمـو تابعة لجامع ;><6 
تـ تحويؿ المعيد العالي الصناعي بالمنيا إلى كميػة اليندسػة و التكنولوجيػا تابعػة لجامعػة أسػيوط  ;><6 

 فرع المنيا .
 ;><6لسػنة  8<رار الجميػوري رقػـ بدأت جامعة المنيا كجامعة مستقمة عػف جامعػة أسػيوط بػالق ;><6 
 اليندسة . –العمـو  –اةداب  –لزراعة ا –بذلؾ بدأت الجامعة بخمس كميات ىي   التربية و 

فداف لتوسػعات الجامعػة شػماؿ المنيػا ثػـ تػولى إنشػاء الكميػات األخػرح حتػى أصػبحت  862تـ تخصيص مساحة 
 . كمية تنير طريؽ العمـ و المعرفة و مركزًا لئلشعاع الثقافي و الحضاري في اإلقميـ ;6الجامعة تضـ حاليًا 
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 كلية الشياحة والفيادق
 

 <96ـ.والتي تـ إنشاؤىا بالقرار الجميوري رقـ :<<6تـ انشاء كمية السياحة والفنادؽ جامعة المنيا سنة 
السياحي والفندقي بمحافظة المنيا خاصة وباقي محافظات الصعيد عامة بما ـ بيدؼ تزويد السوؽ :<<6لسنة 

 والمنشآت السياحية والفندقية . السياحييحتاجو مف متخصصيف مؤىميف لمعمؿ في االرشاد 
ـ ولقد تضمنت الكمية ثبلثة أقساـ ىي =<<6-><<6ولقد بدأت الدراسة الفعمية بالكمية في العاـ الجامعي 

لسياحي،  الدراسات السياحية،  إدارة الفنادؽ{ لتبدأ الكمية في عاميا األوؿ بأربعة فرؽ دراسية قسـ }اإلرشاد ا
 طالب وطالبة. 6822ضمت نحو

وحيث أف جامعة المنيا تقوـ عمى نظاـ القسـ العممي الواحد فإف الكمية تستعيف بأعضاء ىيئة التدريس 
لمغات األجنبية،  اإلنجميزية،  الفرنسية،  األلمانية،  مف كميات الجامعات األخرح في التخصصات المختمفة  ا

..الخ إ لمقياـ بتدريس المناىج ذات الصمة طبقًا  ، والجغرافيا وعموـ األغذية واالقتصاداإلسبانيةاإليطالية،  
 لؤلقساـ العممية المختمفة بيا.
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 ( قطي اإلزغاد الطٗاس٘ 3)  ( قطي إدازٚ الفٍادم               2)   ( قطي الدزاضات الطٗاس1ٛٗ)

 ( دزدٛ الدنتٕزآ 3)   ( دزدٛ املادطتري 2)   ( دزدٛ البهالٕزٖٕع 1)

 ( اإلزغاد الطٗاس3٘)   ( إدازٚ الفٍادم              2)   طٗاسٗٛ ( الدزاضات ال1) 

 ( اإلزغاد الطٗاس3٘)    ( إدازٚ الفٍادم2)  الدزاضات الطٗاسٗٛ (1)

 البحوث السياحية ودراسة األسواؽإ ويتـ مػن  ـ تحت عنواف ;722لسنة  9>87أنشأ بالقرار الوزاري رقـ 

  درجة البكالوريوس طبقًا ليذا النظاـ مف جامعة المنيا بناء عمى اقتراح الكمية.
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 Facuity Vision رؤية كلية الشياحة والفيادق -: ثاىيّا

 الريادة والتميز فى مجاؿ العمؿ السياحى
 Facuity Mission رسالة الللية -:ثالجّا

جامعة المنيا الى اعداد خريج قادر عمى المنافسة فى سوؽ  -السياحة والفنادؽ تسعى كمية
العمؿ مف خبلؿ برامج تعميمية متميزة، وتقديـ بحث عممى يرتقى بصناعة السياحة، والعمؿ عمى 

 نشر الوعى السياحى وخدمة المجتمع فى اطار مف القيـ واألخبلقيات
 قشه األرشاد الشياحى  -:أٍداف 

 العاوٛ لمربٌاور األِداف 

 بالدزاضٛ بكطي االزغاد الطٗاسٜ ٖهُٕ ارتسٖر  قادزا عمٜ اُ:  

 .يشرح المناطؽ األثرية والسياحية المختمفة في مصر 6/6
 يطبؽ المعارؼ المتعمقة باالرشاد السياحي والسياحة والضيافة. 6/7
 يمارس ميارات العرض واالتصاؿ الفعاؿ. 6/8
 ة مف مختمؼ الثقافات.يقود المجموعات السياحي 6/9
 يتواصؿ مع السائحيف مف مختمؼ الجنسيات بمغة واضحة وجيدة. :/6
 يتعامؿ مع المشكبلت التي يتعرض ليا أثناء العمؿ بمينية. ;/6
 .يطور مياراتو ذاتيا >/6
 يطبؽ آداب وأخبلقيات وقوانيف المينة أثناء مزاولة عممو. =/6
منظمة لمعمؿ في مجاؿ اإلرشاد السياحي وقطاع السياحة ُيعرؼ أىـ القوانيف والتشريعات ال </6

 والفنادؽ بصفة عامة.
 يبرز العادات والتقاليد المصرية. 6/62
ُيعرؼ المبادحء العامة لبلسعافات االولية وقواعد االمف والسبلمة المرتبطة بالقطاع  6/66

 السياحي.
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 السائحيف.يحتـر االختبلفات الثقافية بيف الجنسيات المختمفة مف  6/67
 يطمع عمى مستجدات االحداث العالمية والمحمية. 6/68
 ينمي الميارات االدارية والفنية المتعمقة بالمجاؿ. 6/69
 يتعامؿ بفاعمية مع السائحيف ذوي االحتياجات الخاصة. :6/6
 يمارس ميارات االرشاد البيئي. ;6/6
 يسوؽ لمنتجات التراث المصري. >6/6

 

 الشياحيةأٍداف قشه الدراسات 

ييدؼ برنامج الدراسات السياحية إلي اعداد خريج يتميز بتعدد وتنوع المعارؼ والميارات 

الذح يتواكب مع المتغيرات السريعة  عمى النحو السياحيالمؤىمة لمعمؿ بفاعمية في المجاؿ 

    وبذلؾ ييدؼ البرنامج إلى تزويد الخريج باةتي مجتمع األعماؿ السياحية. فيوالمتبلحقة 

المعارؼ والمعمومات النظرية والتطبيقية لمعمـو األساسية والمرتبطة بالخدمات والتسييبلت  .6

 .السياحية

 .الميارات الذىنية والمينية والعامة المؤىمة لمعمؿ بالقطاع السياحي المحمي واإلقميمي .7

 السموكيات واألخبلقيات المينية في مجتمع األعماؿ السياحية. .8
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 ادق أٍداف قشه إدارة الفي

 أٌ يكرسة انطالب انًعهىياخ األساسيح نفهى صُاعح انضيافح ويكىَاذها انرئيسيح. .1

 أٌ يًذ انطالب تانعهىو اإلداريح وانفُيح وانركُىنىجيح انًرخصصح تصُاعح انضيافح. .2

 أٌ يكىٌ انطانة لادر عهى انرعايم يع االذجاهاخ انحذيثح في صُاعح انضيافح. .3

 انًيذاَي أثُاء يساونح انًهُح. أٌ يطثك انطالب يهاراخ انرذرية .4

 أٌ يشارن انطالب في ذطىير خذياخ انضيافح يحهياً والهيًياً. .5

 أٌ يًُي انطالب انًهاراخ وانمذراخ اإلتذاعيح وانفُيح وانرحهيهيح. .6

 أٌ يعًم انطالب في فريك إلذًاو انعًم وإَجازِ تأفضم انًسرىياخ. .7

 أٌ يُظى انًؤذًراخ وانحفالخ واألحذاز انخاصح. .8

أٌ يرعايم يع ضيىف انفُادق وانًطاعى يٍ جًيع انجُسياخ طثماً نمىاعذ االذيكيد  .9

 وانثروذىكىل.
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  -: املواصفات العامة رتزيج كلية الشياحة والفيادق

 :    جيب اُ ٖهُٕ ارتسٖر قادز عمٜ

 أف يفيـ ويدرؾ المعارؼ األساسية في صناعة السياحة والضيافة. .6
 ينة في مجاؿ التخصص.أف يكتسب آداب وأخبلقيات الم .7
 أف يواكب ما يطرأ مف المتغيرات والمستجدات في بيئة العمؿ التي يمتحؽ بيا. .8
أف يفيـ الثقافات المختمفة ويتعامؿ مع األنماط السموكية المتنوعة واإللماـ بمبادئ  .9

 وخصائص خدمة العمبلء.
 أف يفيـ ويمارس ميارات االتصاؿ والعرض الفعاؿ. .:
 عمـ الذاتي والرغبة في التعمـ المستمر.أف يكوف قادر عمى الت .;
 أف يمـ بالمناىج المبلئمة في حؿ المشكبلت واألزمات والمواقؼ الطارئة في العمؿ. .>
أف يدرؾ القوانيف والتشريعات الخاصة بقطاعي السياحة والضيافة والموائ  المنظمة لحقوؽ  .=

 وواجبات العامميف بمجاؿ السياحة.
المينية واإلسعافات األولية وقواعد األمف والسبلمة التي تخدـ أف يمـ بمبادئ الصحة العامة و  .<

 العمؿ بالقطاع السياحي والفندقي.
 وبالمجاؿ السياحي والفندقي. السياحي باإلرشادأف يكتسب الميارات اإلدارية والفنية المتعمقة  .62
 اف يكتسب المعارؼ االساسية والميارات المرتبطة بصناعة السياحة. .66
 االجنبية مع االماـ بالمصطمحات المينية.التعامؿ بالمغات  .67
التعامؿ مع تقنيات المعمومات والتطويرات الحديثة فى عمميات التشغيؿ المختمفة فى  .68

 صناعة الضيافة.
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 التوصيف اسم الطضو

 أضتاذ ٔفاٞ امحد الٗاع         /أ.د

 أضتاذ وطاعد طازم ضٗد عبد العظٗي /ً.أ

 ودزع امحد ستىد زدب/د

 ودزع د/ ستىد عٍرت ابٕزٖٛ

 ودزع د/ ستىد عصت ستىد 

 ودزع د/ سط  عبد الِٕاب

 ودزع د/ أمساٞ عبد السؤٔف خمف

 ودزع د/ ٌطسَٖ خريٙ

 ودزع د/ أٖٛ ستىد زتدٙ

 ودزع ٌّ٘ سمى٘ /أ

 ودزع وطاعد زغدٚ وعٕض /أ

 ودزع وطاعد أ/أمحد وربٔك

 وعٗننند أ/ستىد عبد السؤٔف

 وعٗننندٚ مف الػاذل٘أ/أالٞ خالف خ

 وعٗننندٚ دٍٖا ستىد املػسب٘أ/

 
 

 
 
 
 

 عضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔوعأٌّٗي قطي الدزاضات الطٗاسٗٛ أ
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 التوصيف اسم الطضو

 األضتاذ  أ.د.عبد البازٙ أمحد عمٜ دأٔد

 األضتاذ املطاعد  أ.ً.د.ستىد أمحد عمٜ  

 األضتاذ املطاعد  د/ ً أ.ً.د.ستىد عاده ستطَ

 األضتاذ املطاعد  د.الفاطىٛ فتح اهلل ضالوٛ

 األضتاذ املطاعد  ىد عبد املٍعيد.ست 

 األضتاذ املطاعد  د.ستىد عاده عطٗٛ

 األضتاذ املطاعد  د.أمحد زاض٘ عبد ادتٕاد

 األضتاذ املطاعد  د.أمحد ستىٕد ستىد

 األضتاذ املطاعد  د.أبٕالكاضي عبد الِٕاب

 املدزع  د.ستىد طْ أمحد 

 املدزع  د.وصطفٜ ستىٕد ستىد 

 املدزع  د تٌٕ٘ أ.زّٖاً ضاس٘ ستى

 املدزع  أ.وؤوَ ناون ابٕالعص

 املدزع  أ.سط  ستىد سط 

 املدزع  أ.ستىٕد عاده عطٗٛ 

 املعٗد  أ.بطْ زبٗع ضٗد 

 املعٗد  أ ستىٕد عبد العصٖص

 ٓاملعٗد أوريٓ ستىدأ 

 
 
 

 ٠ٗٛ التدزٖظ ٔوعأٌّٗي قطي إدازٚ الفٍادمعضاٞ ِأ
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 التوصيف اسم الطضو
 أضتاذ  وصسٖات أ.د/ غسٖف ستىد ضعٗد الصباُ 

 أضتاذ اضالو٘ لسمحَ ستىٕد                         أ.د مساح عبد ا 

 أضتاذ وطاعد بٗصٌط٘ د.ستىد فتش٘ عطٗٛ خٕزغٗد

 أضتاذ وطاعد اضالو٘ د/ ستىد بٕٗو٘ ودنٕز

 أضتاذ وطاعد وصسٖات د/ ِبْ إبساِٗي وّساُ 

 أضتاذ وطاعد وصسٖات د/ مسس وصطف٘ نىاه 

 أضتاذ وطاعد وصسٖات د/ أجن٘ حي٘ الهٗالٌ٘ 

 أضتاذ وطاعد وصسٖات د/ أمحد ستىد أبٕاجملد  

 أضتاذ وطاعد  لػٛ وصسٖٛ د/ الطٗب ضٗد عباع 

 ودزع وصسٖات د/ غريَٖ أبٕشٖد زادح 

 ودزع وصسٖات د/.ضشس البدزأٙ

 ودزع أضالٗب إزغاد ضٗاس٘ د/ واددعبد اذتمٗي زاض٘

 ودزع ٌٖٕاٌ٘ زٔواٌ٘ د/ دعاٞ عبد املتعاه 

 ودزع ٌٖٕاٌ٘ زٔواٌ٘   د/ ٖطسٙ عصت سط

 ودزع تازٖذ سدٖح ٔوعاصس د/ ٍِد عبد السمحَ

 ودزع تازٖذ سدٖح ٔوعاصس د/ إٍٖاع فازع حي٘ 

 ودزع وصسٖات د/ ٔالٞ ستىد عبد اذتهٗي ستىد

 ودزع تازٖذ سدٖح ٔوعاصس د/سٍاُ صاحل عبد السٞٔف

 ودزع اضالو٘ د/غعباُ مسري عبد الساشم 

 ع وطاعد بٗصٌط٘ودز أ/إجن٘ أضشل ٖٕضف

 ودزع وطاعد ٌٖٕاٌ٘ زٔواٌ٘ أ/فسز عبٗد ذن٘

 ودزع وطاعد بٗصٌط٘ أ/امحد خمف

 ودزع وطاعد دّاد ستىد أ/

 ودزع وطاعد أ/بٗػٕٙ ٌاد٘ 

 ودزع وطاعد أ/ستىد ضّسٙ

 ٓوعٗد آْٖ طازمأ/

 عضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔوعأٌّٗي قطي اإلزغاد الطٗاس٘أ
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 أو  الهمٗٛ ابٕالعصامحد ستىٕد الطٗد / 

 الطالب غ٠ُٕودٖس  عم٘ أمحد عبد ادتٕادالطٗد / 

 زعاٖٛ الطالب ودٖس  إّٖاب طمبٛ عبد اذتطٗبالطٗد / 

 املهتباتودٖس  صفٕت ٖعكٕب ٌٗف الطٗد / 

 غ٠ُٕ العاوم ودٖس قاٟي بأعىاه  ابٕالعصامحد ستىٕد الطٗد / 

 الدزاضات العمٗاودٖس  ستىد ستىد سط /  الطٗد

 الػ٠ُٕ املالٗٛ ٔاإلدازٖٛودٖس  صربٓ نىاه ابساِٗي الطٗد / 

 وعاون الهٕوبٕٗتسودٖس  نخالد خمٗالطٗد / 

 العالقات الجكافٗٛودٖس  امحد ضٍٕض٘  /الطٗد 

 ودٖس العالقات العاوٛ ٔاإلعالً ٔاملتابعٛ األضتاذ / محدٙ وصطف٘ عبدالعظٗي

 وهتب عىٗد الهمٗٛ ضٗد فسٖد ستىدالطٗد / 

 قطي الصٗاٌٛ عٗد عبدالػين زوضاُ/  لطٗد ا

 ارتننسجي قطي  أواٌ٘ ضٗد صاذت الطٗد / 

 الػ٠ُٕ العاوٛقطي  / غعباُ ستىٕد إبساِٗيالطٗد 
 
 

 األقشاو اإلدارية
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 إجزاءات قبول وحتويل الطالب لللية الشياحة والفيادق  -سادسّا: 

 ضٗاضات التػعٗب ب  األقطاً العمىٗٛ
يتـ توزيع الطبلب المستجديف والمقبوليف بكمية السياحة والفنادؽ جامعة المنيا عمى األقساـ 

 ات اةتية العممية بالكمية طبقًا لمسياس
 طالب الجإٌٖٛ العاوٛ ٔوا ٖعادهلا -أٔاًل:

 يتـ توزيع الطبلب المقبوليف عمى أقساـ الكمية الثبلث عمى النحو التالي  -
% مف الطبلب المستجديف والمقبوليف بكمية السياحة والفنادؽ >8يتـ قبوؿ نسبة  الكطي األٔه:

قًا لرغبة الطالب بعد أخذ رأح لجنة بالقسـ األوؿ وىو يمثؿ أعمى نسبة إقباؿ مف الطبلب طب
 المقابمة الشخصية.
% مف الطبلب المستجديف والمقبوليف بكمية السياحة 88يتـ قبوؿ نسبة  الكطي الجاٌ٘:

والفنادؽ بالقسـ الثاني وىو يمثؿ ثاف أعمى نسبة إقباؿ مف الطبلب طبقًا لرغبة الطالب بعد أخذ 
 رأح لجنة المقابمة الشخصية.

% مف الطبلب المستجديف والمقبوليف بالكمية بالقسـ الثالث 82يتـ قبوؿ نسبة  ح:الكطي الجال
 وىو يمثؿ أقؿ نسبة إقباؿ مف الطبلب طبقًا لرغبة الطالب بعد أخذ رأح لجنة المقابمة الشخصية.

% مف إجمالي أعداد الطبلب المستجديف >8في حاؿ تجاوز اإلقباؿ عمى قسـ معيف نسبة  -
فيتـ ترتيب الطبلب المقبوليف بذلؾ القسـ حسب مجموعيـ بالثانوية العامة  والمقبوليف بالكمية

% مف >8ويتـ قبوؿ الطبلب الحاصميف عمى أعمى مجموع حتى يتـ الوصوؿ إلى نسبة 
إجمالى أعداد الطبلب المستجديف والمقبوليف بالكمية، ثـ يتـ قبوؿ الطبلب المتبقييف إلى القسـ 

رة رغبات الطالب وفي حاؿ اكتماؿ األعداد بالقسـ المدوف كرغبة المدوف رغبة ثانية في استما
 ثانية في استمارات رغبات الطبلب فيتـ قبوؿ الطبلب بالقسـ المدوف رغبة ثالثة.
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% مف إجمالي أعداد الطبلب المستجديف 88في حاؿ تجاوز اإلقباؿ عمى القسـ الثاني نسبة  -
ليف بذلؾ القسـ حسب مجموعيـ بالثانوية العامة والمقبوليف بالكمية فيتـ ترتيب الطبلب المقبو 

% مف 88ويتـ قبوؿ الطبلب الحاصميف عمى أعمى مجموع حتى يتـ الوصوؿ إلى نسبة 
إجمالى أعداد الطبلب المستجديف والمقبوليف بالكمية، ثـ يتـ قبوؿ الطبلب المتبقييف إلى القسـ 

اكتماؿ األعداد بالقسـ المدوف رغبة المدوف رغبة ثانية في استمارات رغبات الطبلب وفي حاؿ 
 ثانية في استمارات رغبات الطبلب فيتـ قبوؿ الطبلب بالقسـ المدوف كرغبة ثالثة. 
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 طالب املعاٍد والدبلومات الفيية ىظاو ارتنص سيوات -ثاىيّا:

 قسـ المطعـإ  -يتـ قبوؿ طبلب المعاىد والدبمومات الفنية نظاـ الخمس سنوات  قسـ المطبخ
دارة الفنادؽ فقط ويتـ قبوؿ طبلب المعاىد والدبمومات الفندقية  قسـ خدمات السياحةإ بقسـ إ

 بقسمي الدراسات السياحية أو اإلرشاد السياحي.
  في حاؿ وجود تخصصات آخري فيتـ تشعيب باقي الطبلب عمى األقساـ العممية بناًء عمى

 و الدبمـو الفني.رأي المجنة العممية مع األخذ في االعتبار تخصصو بالمعيد أ

 الطالب الباقني بالفزقة األوىل مً داخل الللية -ثالجّا:

  يتـ قبوؿ تحويؿ جميع الطبلب الباقييف بالفرقة األولى مف داخؿ الكمية ما بيف األقساـ
 العممية بعد عمؿ المقاصة البلزمة ويتـ اعتماد التحويؿ في مجمس الكمية. 

 وكليات آخزىالطالب احملولني مً جامعات  -رابعّا:

  يتـ تشعيب الطبلب المحوليف مف جامعات وكميات آخرح عمى أحد األقساـ العممية بناًء
 عمى رأي المجنة العميا لممقاببلت الشخصية ومجموع الثانوية العامة.

 الطالب الذيً ختلفوا عً موعد التكديه احملدد مً قبل الللية -خامشّا:

 د التقديـ المحدد مف قبؿ الكمية عمى أحد األقساـ يتـ تشعيب الطبلب الذيف تخمفوا عف موع
 العممية بناًء عمى رأي المجنة العميا لممقاببلت الشخصية ومجموع الثانوية العامة.

 إعالٌ اللشوف األولية وااللتناسات وإعالٌ الكوائه اليَائية -سادسّا:

 مى موقع الكمية عمى يتـ إعبلف أسماء الطبلب والقوائـ األولية الخاصة باألقساـ العممية ع
 شبكة االنترنت ويتـ فت  باب االلتماسات لمدة خمسة أياـ عمؿ بحد أقصى.
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  يتـ تشكيؿ لجنة لفحص االلتماسات برئاسة عميد الكمية وعضوية كبًل مف وكيؿ الكمية
 لشئوف التعميـ والطبلب ورؤساء األقساـ العممية ومسجؿ الكمية.

  عبلف القوائـ النيائية لمطبلب عمى موقع الكمية عمى شبكة يتـ فحص االلتماسات وا 
 االنترنت.

  ال يجوز بأح حاؿ مف األحواؿ تغيير القسـ العممي لطبلب الفرقة األولى بعد ظيور نتيجة
 فحص االلتماسات.
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 آلٗٛ تٕشٖع الطالب عمٜ المػٛ األدٍبٗٛ الجاٌٗٛ 

 -التالية  لآلليةالثانية طبقا يتـ توزيع الطبلب المقبوليف عمى أقساـ الكمية بالمغة األجنبية 
 يقـو الطالب بتسجيؿ رغباتو الخاصة بالمغة األجنبية الثانية في استمارة الرغبات. .6
 يتـ ترشي  الطبلب عمى المغة األجنبية الثانية طبقا لرغبات الطالب عمى النحو التالي  .7

ح وانفُادق في انهغح % يٍ انطالب انًسرجذيٍ وانًمثىنيٍ تكهيح انسياح25يرى لثىل َسثح  أٔاًل:

 االيطانيح.

% يٍ انطالب انًسرجذيٍ وانًمثىنيٍ تكهيح انسياحح وانفُادق في انهغح 25يرى لثىل َسثح  ثاًٌٗا:

 انفرَسيح.

% يٍ انطالب انًسرجذيٍ وانًمثىنيٍ تكهيح انسياحح وانفُادق في انهغح 25يرى لثىل َسثح  ثالجًا:

 االنًاَيح.

يٍ انطالب انًسرجذيٍ وانًمثىنيٍ تكهيح انسياحح وانفُادق في انهغح % 25يرى لثىل َسثح  زابعًا:

 االسثاَيح.

% في أحد المغات يتـ ترتيب :7في حاؿ تجاوز االقباؿ طبقا لمرغبة األولى لمطبلب نسبة الػ  .8
الطبلب طبقا لمجموعي الثانوية العامة والمغة االنجميزية ويتـ اختيار الطبلب الحاصميف عمى 

 في المغة ذات االختيار األوؿ ويتـ ترحيؿ باقي الطبلب لمرغبة الثانية وىكذا.  أعمى الدرجات
 .مكتب شئوف الطبلب فييتـ إعبلف أسماء الطبلب والقوائـ الخاصة بالمغة األجنبية الثانية  .9
 ال يجوز تعديؿ المغة بعد إعبلف القوائـ. .:
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 قٕاعد التشٕٖن ٌٔكن الكٗد وَ نمٗات ادتاوعٛ:  

لحالة لمطبلب الراغبيف في التحويؿ أونقؿ القيد مف كمية إلى أخرح، بغض تمن  بيانات ا
نقؿ القيد لمطالب مف عدمو وسواء كاف مف الطبلب القدامى  النظر عف توفر شروط التحويؿ أو

(1)أوالجدد
 . 

 . ذرسم تياَاخ انحانح تانثريذ تًعرفح انكهيح انًخرصح تعذ اعرًادها

 َٖ:  حتٕٖن ٌٔكن قٗد الطالب املطتذد
غير مناظرة  تحويؿ الطالب إلى الفرقة األولى مف كمية إلى أخرح مناظرة أو يجوز نقؿ قيد أو -

إذا كاف الطالب حاصبل عمى الحد األدنى مف مجموع الدرجات الذح وصؿ إليو القبوؿ بالكمية 
تكوف التحويؿ إلييا مع مراعاة توافر المواد المؤىمة والشروط المكممة و  المراد نقؿ القيد أو

 (2)إمكانيات الكمية تسم  بذلؾ مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي المتبع فى ىذا الشأف
. 

% فى عدد الطبلب المقيديف بالفرقة وذلؾ وفقا لقواعد عامة 72ال تزيد نسبة المحوليف عف  -
 معمنة لكؿ كمية.

 ال يجوز قبوؿ طمبات تحويؿ الطبلب بعد مضى شير مف بدء الدراسة. -
 نقؿ القيد يتـ بيف الكميات وليس بيف الشعب أواألقساـ بالكميات.التحويؿ و  -

                                           
 .=<<6/=/77يخ قرار المجمس األعمى لمجامعات بتار  (6)
 .7227/>/72، ><<6/=/69قرار المجمس األعمى لمجامعات بتاريخ  إ7 
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 طالب الفسم األعمٜ:  
 يكوف تحويؿ الطالب وفقا لمشروط اةتية   

 أف يكوف التحويؿ بيف الكميات المتناظرة بالجامعات مركزيًا عمى مستوح كؿ جامعة. -
 حوؿ منيا.أف يكوف الطالب ناجحًا ومنقواًل إلى فرقة أعمى فى الكمية الم -
% مف عدد الطبلب المقيديف بالفرقة المطموب التحويؿ إلييا 72ال تزيد نسبة المحوليف عف  -

 وذلؾ لمطبلب الحاصميف عمى أعمى تقدير وأعمى نسبة مئوية لمتقدير الواحد.
أف تكوف األولوية لمتحويؿ مف المتقدميف لمطبلب الحاصميف عمى أعمى المجاميع  تقدير/  -

 لمتقدير الواحدإ. أعمى نسبة مئوية
 ال يجوز قبوؿ طمبات تحويؿ الطبلب بيف الكميات المتناظرة بعد مضى شير مف بدء الدراسة. -
فى حالة الموافقة عمى تحويؿ الطالب تبقى المقررات التى لـ يدرسيا فى الكمية المحوؿ منيا  -

اف فييا وفقا وكاف زمبلئو قد درسوىا فى الكمية المحوؿ إلييا تظؿ دينا عميو ويؤدح االمتح
 إ8لنظاـ االمتحاف فى الكمية المحوؿ إلييا بالقياس إلى الطبلب الراسبيف فييا. 

 قٕاعد عاوٛ:  

عشروف يوما مف تاريخ إعبلف نتيجة  أخر موعد لتمقى طمبات التحويؿ ونقؿ القيد ىو .6
 المرحمة التي يتـ الترشي  فييا.

ة في عاـ التحويؿ، وينظر في قبوؿ ال يسم  لمطبلب المحوليف اإلقامة في المدف الجامعي .7
 الطمبات في ضوء األماكف المتاحة وموافقة الجامعة مع اإلقرار بذلؾ مف الطالب / الطالبة.

                                           
(3 )

 لرار انًجهس األعهى نهجايعاخ 
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 الفسقٛ األٔل٘

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 82 - 2> 9 - 9 ٛ الطٗاسٛ ٔالضٗافٛ أضظ صٍاع 111 د.ع

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 اإلدازٚ الطٗاسٗٛ  112ع.ا 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 احملاضبٛ الطٗاسٗٛ  113ع.ا 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 أقالٗي وصس الطٗاسٗٛ  114ع.ا 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 سكٕم اإلٌطاُ 115ع.ا 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 (1االسصاٞ الطٗاس٘ ) 121ع.أ 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 (1اقتصادٖات صٍاعٛ الطٗاسٛ ) 122ع.ا 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 االتٗهٗت ٔالربتٕنٕه  123ع.أ 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 وكاصد ضٗاسٗٛ عاملٗٛ 124د.ع 
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 اآلىل وكدوٛ فٜ اذتاضب 125ع.أ 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (1لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 116ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (1لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 117ع.ً 
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 الجاٌٗٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (1أعىاه غسنات الطٗاسٛ ) 211د.ع 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 (2اقتصادٖات صٍاعٛ الطٗاسٛ ) 212ع.ً 
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (1أعىاه غسنات الطرياُ ) 213د.ع 
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (2اإلسصاٞ الطٗاسٜ ) 214ع.ً 
 2: 622 82 - 2> 9 - 9 (1التازٖذ ٔاذتضازٚ املصسٖٛ ) 215ع.ا 
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (2أعىاه غسنات الطٗاسٛ ) 221د.ع 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 2ٗاسٗٛ احملاضبٛ الط 222ع.ً 
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (2أعىاه غسنات الطرياُ ) 223د.ع 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 ادتٕدٚ فٜ صٍاعٛ الطٗاسٛ 224د.ع 
 2: 622 82 - 2> 9 - 9 (2التازٖذ ٔاذتضازٚ املصسٖٛ ) 225ع.ا 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (2لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 216ع.ً
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (2لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 217ع.ً 
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 الجالجٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 (3أعىاه غسنات الطٗاسٛ ) 311د.ع 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 :7 2: :6 - :8 7 - 7 إدازٚ املصازات الطٗاسٗٛ 312د.ع 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 التػسٖعات الطٗاسٗٛ 313ع.ً 
 2: 622 82 - 2> 9 - 9 التطٕٖل الطٗاسٜ 314د.ع 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 الطٗاسٛ ٔالب٠ٗٛ 315.ع د

ٌظي االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات  321د.ع 
 2: 622 62 72 2> 8 7 7 فٜ الطٗاسٛ

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 :7 2: :6 - :8 7 - 7 إدازٚ املٕازد البػسٖٛ فٜ الطٗاسٛ  322د.ع 
 :7 2: :6 - :8 8 - 8 األدّصٚ ٔاملٍظىات الطٗاسٗٛ 323د.ع 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 التدطٗط الطٗاسٜ 324د.ع 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 الرتٖٔر الطٗاسٜ 325د.ع 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (3لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 316ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (3لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 317ع.ً 
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 السابعٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزنننننننننكامل
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 الطٗاسٛ االلهرتٌٔٗٛ 411د.ع 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 حبٕخ التطٕٖل الطٗاسٜ 412.ع د

 413د.ع 
إدازٚ األسداخ ارتاصٛ ٔضٗاسٛ 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 املؤمتسات

 2: 622 72 62 2> 8 7 7 دزاضٛ ددٔٝ املػسٔعات الطٗاسٗٛ 414د.ع 
 - - - - - 8 7 7 وػسٔع التدسز الطٗاسٜ 415د.ع 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 التٍىٗٛ الطٗاسٗٛ 421د.ع 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 9 - 9 إدازٚ األشوات ٔاألوَ الطٗاسٜ 422د.ع 

وّازات االتصاه ٔالعالقات العاوٛ فٜ  423د.ع  
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 الطٗاسٛ

 424د.ع 
الطمٕك التٍظٗىٜ فٜ املٍػآت 

 :7 2: :6 - :8 7 - 7 الطٗاسٗٛ

 2: 622 82 2> - 8 7 7 لتدسز الطٗاسٜوػسٔع ا 425د.ع 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (4لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 416ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (4لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 417ع.ً 
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 األٔل٘الفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 82 - 2> 9 - 9 أضظ صٍاعٛ الطٗاسٛ ٔالضٗافٛ  111أ.ف 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 أضظ الػراٞ ٔالتػرٖٛ  112أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 الػ٠ُٕ الصشٗٛ فٜ الفٍادم  113أ.ف 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 أقالٗي وصس الطٗاسٗٛ  114ع.أ 
 :7 2: :6 - :8 7 - 7 سكٕم اإلٌطاُ  115ع.أ 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 إدازٚ الضٗافٛ  121أ.ف 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 122أ.ف 
اإلدازٚ ٔالطمٕك التٍظٗى٘ فٜ 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 م الفٍاد

 :7 2: 62 62 82 8 7 7 االتٗهٗت ٔالربتٕنٕه  123أ.ف 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 إدازٚ األغرٖٛ ٔاملػسٔبات  124أ.ف
 2: 622 :6 :6 2> 8 7 7 وكدوٛ فٜ اذتاضب اآلىل  125ع.أ 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (1لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 116ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (1لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 117ع.ً 
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 الجاٌٗٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 82 - 2> 9 - 9 وبادئ االقتصاد ٔاإلسصاٞ 211ع.أ 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 212أ.ف 
إدازٚ املٕازد البػسٖٛ فٜ صٍاعٛ 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 الفٍادم 

 2: 622 72 62 2> 8 7 7 غساٞ ٔاضتالً ٔختصَٖ األغرٖٛ  213أ.ف 
 2: 622 72 2: 82 9 9 7 (1إعداد ٔإٌتاز األغرٖٛ ) 214أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 (1احملاضبٛ فٜ صٍاعٛ الفٍادم ) 215أ.ف 
 :7 2: 62 62 82 8 7 7 التذّٗصات الفٍدقٗٛ  221أ.ف 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 72 2: 82 9 9 7 (2إعداد ٔإٌتاز األغرٖٛ ) 222أ.ف 
 2: 622 82 92 82 9 9 7 لفٍادم إدازٚ ٌظي ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات فٜ ا 223أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 (2احملاضبٛ فٜ صٍاعٛ الفٍادم ) 224أ.ف 
 :7 2: 62 62 82 8 7 7 خدوٛ العىالٞ  225أ.ف 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (2لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 216ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (2لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 217ع.ً 
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 الجالجٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 72 2; 72 8 7 7 فَ خدوٛ املطاعي  311أ.ف 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 2: 622 72 62 2> 8 7 7 ختطٗط الٕدبات ٔقٕاٟي الطعاً  312أ.ف 
 :7 2: 62 62 82 8 7 7 االوَ ٔالطالوٛ املٍّٗٛ فٜ الفٍادم  313أ.ف 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8 اقتصادٖات صٍاعٛ الفٍادم  314أ.ف 
 2: 622 82 - 2> 8 - 8  التػسٖعات املٍظىٛ لصٍاعٛ الفٍادم 315أ.ف 
 2: 622 72 2: 82 8 7 7 إدازٚ املهاتب األواوٗٛ  321أ.ف 

ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 :7 2: 62 - 92 7 - 7 األدّصٚ ٔاملٍظىات الفٍدقٗٛ  322أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 ستاضبٛ التهالٗف الفٍدقٗٛ  323أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 8 7 7 اإلسصاٞ الفٍدق٘  324أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 9 7 8 التطٕٖل الفٍدق٘  325أ.ف
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (3لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 316ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (3لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ وتدصصٛ ) 317ع.ً 
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 السابعٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  ظىٜ لمدزداتالٍّاٖٛ الع الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 إدازٚ دٕدٚ خدوات الفٍادم  411أ.ف 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 :7 2: 72 62 72 8 7 8 إدازٚ اإلغساف الداخمٜ  412أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 9 7 8 التطٕٖل اإللهرتٌٔ٘ فٜ الفٍادم  413أ.ف 
 2: 622 72 62 2> 9 7 8 تػرٖٛ الف٠ات ٔاجملىٕعات  414أ.ف 
 2: 622 82 2> - 8 7 7 دزاضٛ ددٔٝ وػسٔعات الفٍادم  415أ.ف 
 :7 2: 62 62 82 8 7 7 خدوات الضٗافٛ فٜ ٔضاٟن الطفس  421أ.ف 

الف
ٌ٘
لجا
٘ ا
زاض
الد
صن 

 

 2: 622 82 - 2> 8 - 8 إدازٚ املٍتذعات   422أ.ف 
 :7 2: 62 62 82 8 7 7 إدازٚ املؤمتسات ٔاذتفالت  423أ.ف 
 2: 622 82 - 2> 9 - 9 تازٖذ ٔسضازٚ وصس  424أ.ف
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (4لػٛ أدٍبٗٛ أٔىل وتدصصٛ ) 416ع.ً 
 2: 622 82 82 92 8 7 7 (4وتدصصٛ )لػٛ أدٍبٗٛ ثاٌٗٛ  417ع.ً
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 األٔل٘الفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 54 044 34 34 44 3 2 2 (1لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 111ع.أ 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (1تازٖذ وصس الكدميٛ ) 112ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 عرب العصٕزالكدٖي اجملتىع املصسٝ  113ع.ً 

 25 54 05 - 35 3 - 3 أقالٗي وصس الطٗاسٗٛ 114ع.أ 

 25 54 05 - 35 2 - 2 ٌطاُسكٕم اال 115 أع.

 54 044 34 - 04 3 - 3 الب٠ٗٛ املصسٖٛ 116ع.ً 

 54 044 34 - 04 3 - 3 اضظ صٍاعٛ الطٗاسٛ ٔالضٗافٛ 117 أع.

 54 044 34 34 44 3 2 2 (2لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 121ع.أ 

ض٘ 
دزا
ن ال
فص
ال

ٌ٘
لجا
ا

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (2تازٖذ وصس الكدميٛ ) 122ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (1اثاز وصس الكدميٛ ) 123ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (1لػٛ وصسٖٛ قدميٛ ) 124ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 2 2 وكدوٛ يف اذتاضب االل٘ 125ع.أ 

 54 044 34 - 04 3 - 3 سضازٚ ٔ آثاز املٍٗا 126ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 التػسٖعات الطٗاسٗٛ 127ع.أ 
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 الجاٌٗٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 54 044 34 34 44 3 2 2 (3لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 211ع.أ 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 اذتضازٚ املصسٖٛ الكدميٛ 212ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 الدٖاٌٛ املصسٖٛ الكدميٛ 213ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (3تازٖذ وصس الكدميٛ ) 214ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (2آثاز وصس الكدميٛ ) 215ز.ع 

 54 044 34  - 3 - 3 (2لػٛ وصسٖٛ قدميٛ ) 216.ع ز

 54 044 34 04 - 2 4 - (1إزغاد ضٗاسٜ تطبٗكٜ ) 217ز.ع 

 54 044 34 34 44 3 2 2 (4لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 221ع.أ 

ض٘ 
دزا
ن ال
فص
ال

ٌ٘
لجا
ا

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (4تازٖذ وصس الكدميٛ ) 222ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (3آثاز وصس الكدميٛ ) 223ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (3لػٛ وصسٖٛ قدميٛ ) 224ز.ع 

 25 54 05 - 35 2 - 2 تازٖذ وصس الٌٕٗاٌٜ ٔ السٔواٌٜ 225ز.ع 

 226ع.ً 
األشوات ٔ املداطس فٜ اإلزغاد 

 25 54 05 - 35 2 - 2 الطٗاسٜ

 54 044 34 04 - 2 4 - (2إزغاد ضٗاسٜ تطبٗكٜ ) 227ز.ع 
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 الجالجٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 54 044 34 34 44 3 2 2 (5لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 311ع.أ 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (4آثاز وصس الكدميٛ ) 312ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (4لػٛ وصسٖٛ قدميٛ ) 313ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (1اثاز وصس الٌٕٗاٌٗٛ السٔواٌٗٛ ) 314ز.ع 

 25 54 05 - 35 2 - 2 (1تازٖذ وصس اإلضالوٗٛ ) 315ز.ع 

 25 54 05 - 35 2 - 2 سضازٚ ٔ فٍُٕ وصس اإلضالوٗٛ 316ز.ع 

 54 044 34 04 - 2 4 - (3إزغاد ضٗاسٜ تطبٗكٜ ) 317ز.ع 

 54 044 34 34 44 3 2 2 (6لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 321ع.أ 

ض٘ 
دزا
ن ال
فص
ال

ٌ٘
لجا
ا

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (5آثاز وصس الكدميٛ ) 322ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (2الٌٕٗاٌٗٛ ٔ السٔواٌٗٛ)آثاز وصس  323ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 تازٖذ ٔ آثاز وصس البٗصٌطٗٛ 324ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (2تازٖذ وصس اإلضالوٗٛ ) 325ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (1اثاز وصس االضالوٗٛ ) 326ز.ع 

 54 044 34 04 - 2 4 - (4إزغاد ضٗاسٜ تطبٗكٜ ) 327ز.ع 
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 السابعٛالفسقٛ 

 

السقي 
 الهٕدٝ

 سزننننننننناملك
الٍّاٖٛ  الٍّاٖٛ العظىٜ لمدزدات الطاعات األضبٕعٗٛ

الصػسٝ 
 لمٍذاح

الفصٕه 
 متازَٖ                          ٌظسٝ الدزاضٗٛ

 تطبٗكٜ حتسٖسٝ زتىٕع تطبٗكٜ  
أعىاه 
 الطٍٛ

 زتىٕع

 54 044 34 34 44 3 2 2 (7ٛ )لػٛ أدٍبٗٛ وتدصص 411ع.أ 

ل٘
ألٔ
٘ ا
زاض
الد
صن 
الف

 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (6آثاز وصس الكدميٛ ) 412ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (5لػٛ وصسٖٛ قدميٛ ) 413ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (2اثاز وصس االضالوٗٛ ) 414ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 تازٖذ وصس اذتدٖح 415ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 سضازٚ وصس الٌٕٗاٌٗٛ السٔواٌٗٛ 416 ع.ز

 54 044 34 04 - 2 4 - (5إزغاد ضٗاسٜ تطبٗكٜ ) 417ز.ع 

 54 044 34 34 44 3 2 2 (8لػٛ أدٍبٗٛ وتدصصٛ ) 421ع.أ 

ض٘ 
دزا
ن ال
فص
ال

ٌ٘
لجا
ا

 

 25 54 05 - 35 2 - 2 الترنازات الطٗاسٗٛ 422ع.ً 

 54 044 34 - 04 3 - 3 (3ضالوٗٛ )آثاز وصس اإل 423ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 تازٖذ وصس املعاصس 424ز.ع 

 54 044 34 - 04 3 - 3 وعامل وصس اذتدٖجٛ ٔ املعاصسٚ 425ز.ع 

 25 54 05 - 35 2 - 2 اإلزغاد الطٗاسٜ لرٔٝ اإلستٗادات ارتاصٛ  426ع .ز

 54 044 34 34 44 3 2 2 اإلزغاد الطٗاسٜ الب٠ٜٗ 427 ز.ع
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 اليظاو اإلداري داخل كلية الشياحة والفيادق -:ّاثامي
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اإلدارات املختلفة اليت يتعامل معَا طالب كلية الشياحة الفيادق وطبيعة -تاسعّا:

 ارتدمات املكدمة
 

 

 

 

 : ملتب شئوٌ الطالب  -أواّل 

    -الطبلب مباشرة إلى السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب ويتكوف المكتب مف   يتبع مكتب شئوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتدوات اليت ٖكدوّا املهتب:  
رشادىـ عند االلتحاؽ بالكمية. .6  استقباؿ الطبلب وا 
 استبلـ ممفات الطبلب الجدد. .7
 الجدد. إجراء االختبار الشخصي والكشؼ الطبي لمطبلب .8
 . نظاـ ابف الييثـإ الطبلب التعميـ و إدخاؿ البيانات بواسطة برنامج شئوف  .9
لى الكمية. .:  عمؿ شيادات القيد والتحويبلت الخاصة بالطبلب مف وا 
 تسميـ البطاقات الجامعية لمطبلب. .;
 عمؿ الجداوؿ الدراسية بالتنسيؽ مع السادة أعضاء ىيئة التدريس. .>
لحديدية، واستمارات االلتحاؽ بالمدينة الجامعية، واستمارات األنشطة عمؿ استمارات اشتراؾ السكؾ ا .=

 المختمفة لرعاية الطبلب.
 سنة. <6عمؿ استمارات التجنيد لطبلب ما فوؽ  .<

 وهتنننب ودٖس غ٠ُٕ الطالب

 غ٠ُٕ الطالب 

وط٠ٕه 
الفسقٛ 
 األٔل٘

وط٠ٕه 
الفسقٛ 
 الجاٌٗٛ

وط٠ٕه 
الفسقٛ 
 الجالجٛ

وط٠ٕه 
الفسقٛ 
 السابعٛ

 إدازٚ
 التذٍٗد

 إدازٚ
 التعمٗي

 املفتٕح

 زعاٖٛ الػباب

 إدازٚ

 ارتسجي  
 

 الٕسدٚ الطبٗٛ
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 إعداد شيادات التخرج لمطبلب. .62
 التنسيؽ مع مكتب رعاية الطبلب في إنياء اإلجراءات الخاصة بالرحبلت والمعونات الطبلبية. .66
 المتحانات التطبيقية والنظرية وتجييز أماكف االمتحانات لمطبلب.تنظيـ أعماؿ ا .67

   ثاىيّا : ملتب رعاية الطالب 

 يتبع مكتب رعاية الطبلب مباشرة إلى السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب ويتكوف المكتب مف    
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتدوات اليت ٖكدوّا املهتب 
 فؿ االجتماعي }إعانات ومساعدات مباشرة لمطبلب الغير قادريف{.صندوؽ التكا .6
 اإلشراؼ عمى األنشطة الطبلبية. .7
 توزيع بونات تغذية خارجية بأسعار رمزية لمطبلب المغتربيف. .8
 اكتشاؼ المواىب الطبلبية في المجاالت المختمفة. .9
 تنظيـ مسابقات لمطمبة في المجاالت المختمفة. .:
 والجوالة.تنظيـ معسكرات لمكشافة  .;
 تنظيـ معارض خيرية لمطبلب باالضافة ليـو اليتيـ. .>

 زٟٗظ قطي زعاٖٛ الػباب 

أخصاٟ٘ 
المذٍٛ 
 اعٗٛاالدتى

 

أخصاٟ٘ 
 المذٍٛ 

 الفٍٗٛ

أخصاٟ٘ 
 دتٍٛ 

 األضس

أخصاٟ٘ 
 ادتٍٛ 

 الجكافٗٛ

أخصاٟ٘ 
المذٍٛ 
 السٖاضٗٛ

أخصاٟ٘ 
دتٍٛ 

التهٍٕلٕدٗا 
 املعمٕوات

أخصاٟ٘ 
دتٍٛ 
 ادتٕالٛ
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 وسائل االتصال بني الطالب واملوظفني املختصني بالللية

 أ/ أّٖاب طمبٛ.
Tour.sc.office@mu.edu.eg 

 ودٖس زعاٖٛ الػباب

 أ/ أواٌ٘ ضٗد صاذت .
@ yahoo.com 33amany.sayed 

 ودٖس ٔسدٚ ارتسجي 

 لعظٗي.أ/ محدٙ وصطف٘ عبد ا
Hamdy15111985@gamil.com 

 ودخن بٗاٌات

 

   ثالجّا : الوحدة الطبية 

 يتبع مكتب الوحدة الطبية مباشرة إلى السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب وتتكوف الوحدة مف  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتدوات اليت تكدوّا الٕسدٚ 
إجراءات البطاقة الصحية وذلؾ عف طريؽ إحضار صورة شخصية وصورة مف القياـ بعمؿ  .6

 الكارنية أورقـ القسيمة.
 القياـ بالكشؼ الطبي عمى الطبلب. .7

 هيكل الوحدة الطبية 

 2العدد 

 تمريض

 طبيب 
 بشري

 

 طبيب
 صيدلي

 

 طبيب 
 أسنان

 1العدد  1العدد 

 أطباء

 

 تمريض
 صيدلي

 

 وحدة 
 عالجية

 

 أسنان
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 القياـ باإلسعافات األولية والطوارئ لمطبلب. .8
 خمع{ وعبلج المثة. –حشومؤقت  –إجراء الكشؼ الطبي لؤلسنػاف عمى الطبلب }حشودائـ  .9
.تحويؿ الحاالت المط .:  موب تحويميا إلى المستشفى التخاذ البلـز
 عبلج الحاالت المزمنة بالكشؼ الدوري عمييا كؿ شير. .;
 صرؼ األدوية المحولة مف المستشفى لمطبلب. .>
 صرؼ األدوية البلزمة لمحاالت التي تـ الكشؼ عمييا. .=
 القياـ باإلسعافات األولية لمجروح والكدمات ونزيؼ األنؼ. .<

 ؼ األودية لمطوارئ واإلسعافات.أثناء االمتحانات يتـ صر  .62
 تعقيـ األدوات واةالت المستخدمة بجياز األوتوكبلؼ. .66
 يتـ عبلج الخراج باألسناف باستخداـ المضادات الحيوية والمسكنات والغرغرة. .67
إحضار  جواب تحويؿ إلى المستشفى الجامعيإلجراء أي عممية جراحية يقـو الطالب بأخذ  .68

جنيو  6طابع طبي } إحضار  عبلجيا ونوع العبلج المطموبتقرير طبي شامؿ لمحالة ومدة 
 جنيو{ عمى جواب التحويؿ. 7}طابع  7إحضار  { لصرؼ العبلج

 



 

 

59 

 عاشزّا: خدمة التوجيُ واإلرشاد الطالبي
 

تعتبر ىذه الخدمة أساس الخدمات الطبلبية ألنيا ببل شؾ تمارس مف خبلؿ مختمؼ  
عممًا بأف مفيـو عممية التوجيو واإلرشاد الطبلبي بأنيا  الخدمات والنشاطات الطبلبية بالجامعة،

رشاده نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا ومينيًا وذلؾ بتقديـ الخدمات التي  عممية تربوية لتوجيو الطالب وا 
تعينو عمى التعرؼ عمى إمكاناتو بما يحقؽ أىدافو وحاجاتو ومتطمبات المجتمع ليصب  إنسانًا 

   -  ويتـ ذلؾ عبر الخطوات التالية . اـ برسالتو في الحياةصالحًا قادرًا عمى القي

يتـ إعبلف جدوؿ بأسماء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ  المشاركيف في خدمة اإلرشاد  .6
 الطبلبي.

يقـو الطالب بتسجيؿ اسمو في شئوف الطبلب في القائمة الخاصة بالمرشد الذي اختاره حيث  .7

أعضاء ىيئة التدريس بالتساوي حسب عدد الطبلب بالفرؽ يتـ تقسيـ أعداد الطبلب عمى عدد 

ىيئة التدريس عف النسبة المقررة مف قبؿ كؿ قسـ حسب  الدراسية بحيث ال يزيد نصاب عضو

 .ة التدريسئاعداد الطبلب الى اعضاء ىي

تقـو إدارة شئوف الطبلب بإعطاء الطالب البيانات الخاصة بالمرشد الطبلبي مثؿ أوقات  .8

 الكمية ووسيمة االتصاؿ بو.تواجده في 
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عشز: األىشطة املختلفة اليت ميلً للطالب ممارستَا مً خالل  يدااذت

 أقشاو كلية الشياحة والفيادق

 الجالثٛ لمهمٗٛ باألقطاًأٔاًل: أٌػطٛ عمٜ وطتٕٝ نن قطي 

 األنشطة المختمفة التي يمكف لمطالب ممارستيا مف خبلؿ قسـ االرشاد السياحى -6

 

 

 األنشطة المختمفة التي يمكف لمطالب ممارستيا مف خبلؿ قسـ الدراسات السياحية    -7

 

 ؿ قسـ إدارة الفنادؽ   األنشطة المختمفة التي يمكف لمطالب ممارستيا مف خبل -8

 

 



 

 

61 

 ػطٛ املدتمفٛ اليت ميهَ لمطالب ممازضتّا بٕدّا عاً عمٜ وطتٕٝ الهمٌٗٛاأل: ثاًٌٗا 

 -اسػػػكواش  –تػػػنس أرضػػػي  –كػػػرة سػػػمة  –كػػػرة يػػػد  -األنشػػػطة الرياضػػػية المختمفػػػة    كػػػرة قػػػدـ -6
 الخ......إ  -شطرنج -تنس طاولة -سباحة

 –مسػابقات فػي الشػعر والزجػؿ والقصػص القصػيرة  –يػة أبحػاث ثقاف –األنشطة الثقافية  ندوات  -7
 إصدار مجبلت الحائط المتخصصةإ.

 اكتشاؼ المواىب الفنية ورعايتياإ. –حفبلت  -معارض فنية -األنشطة الفنية  مسرحيات -8
األنشػػطة الكشػػفية     تنظػػيـ معسػػكرات وورش عمػػؿ الكتشػػاؼ الميػػارات الفنيػػة وتنميػػة االعتمػػاد  -9

 عمى النفسإ.
القيػػػاـ بزيػػػارات لممؤسسػػػػات  -االجتماعيػػػة     الػػػػرحبلت الترفيييػػػة ذات اليػػػـو الواحػػػػد  األنشػػػطة -:

معػػػارض لممبلبػػػػس  –تنظػػػيـ أيػػػاـ اجتماعيػػػة مثػػػؿ يػػػـو اليتػػػيـ  -المجتمػػػع المحمػػػي ذات الصػػػمة 
 والكتبإ.

 بزىامج الزحالت العلنية داخل كلية الشياحة والفيادق -ىى عشز:اجال

 يزة  الفرقة الثانيةإ.منطقة اثار سقارة واىرامات الج -6
 المتحؼ المصري  الفرقة الثانيةإ. -7
 المتحؼ المصري  الفرقة الثالثةإ. -8
 بنى حسف  الفرقة الثالثةإ. -9
 تؿ العمارنة  الفرقة الثالثةإ. -:
 المتحؼ المصري  الفرقة الرابعةإ. -;
 شارع المعز ومصر القديمة  الفرقة الرابعةإ. ->
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 السسالت الطٕٖمٛ

 .ع لمفرقة الثالثةاألقصر وأسواف  لمدة اسبو  -6
 القاىرة واإلسكندرية لمدة اسبوع لمفرقة الرابعة. -7

 .قسم ادارة الفنادق يعرض هيس نهرجهيساخ وانًعذاخ انفُذليح نكم انفرق   زسالت الًٕٗ الٕاسد:

 .زيارج انفُادق انفاخرج وانًُاطك انسياحيح تًذيُح شرو انشيخ اواأللصر وأسىاٌ السسالت الطٕٖمٛ:

 لفنادققسم ادارة ا
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 يف حالة وجود أي شلوى لدي الطالب  -عشز:الجالح 

 صندوؽ الشكاوح 
 مقرر الفرقة 
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب 
 تقدـ الشكاوح مباشرة إلي المرشد الطبلبي أورائد الفرقة أووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب. .6
 في حـر الكمية. يمكف أيضًا أف توضع الشكاوح في صندوؽ الشكاوح الموجود .7
 يفت  الصندوؽ أسبوعيًا بواسطة لجنة فحص الشكاوح مف أعضاء ىيئة التدريس. .8
تناقش الشكاوح والمقترحات بشكؿ دوري ونصؼ شيري مف خبلؿ لجنة يرأسيا.أ.د/وكيؿ  .9

 الكمية لشئوف التعميـ والطبلب.
 يجتمع رائد كؿ فرقة شيريًا مع الطمبة لحؿ المشاكؿ ومناقشة المقترحات. .:
عقد لجنة لمناقشة المشاكؿ ومقترحات وشكاوح الطبلب الجماعية في نفس األسبوع المقدـ فيو  .;

 الشكوح.
تمكيف الطبلب مف تقديـ الشكاوح والمقترحات مباشرة إلدارة الكمية مف خبلؿ موقع الكتروني   .>

 مخصص لذلؾ.
 املتوقع مً طالب كلية الشياحة والفيادق -بع عشز:ازال

  -:  سطَ األخالم

قاس حضارة الببلد برقي االخبلؽ فحاوؿ دائمًا أف يعكس سموكؾ حسف الخمؽ والذوؽ والقيـ، ت
فكما تعمـ أف الديف المعاممة فبل تسىء إلى دينؾ وأىمؾ بسوء خمقؾ وسموكؾ مع زمبلئؾ 

 أوأساتذتؾ.
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   -التفٕم:

 إف اليدؼ األساسي مف وجودؾ داخؿ الجامعة ىوتحصيؿ العمـ، حاوؿ دائمًا اف تكوف
ذا كاف ما  ذا كاف ما تريده صعبًا حاوؿ وا  متفوقًا ومتميزًا، فإذا كنت ال تعرؼ تعمـ وا 

 تريده مستحيبًل حاوؿ أكثر.
  -الجكافٛ: 

الشخص الناج  يجب أف يكوف موسوعي الثقافة ذوميارة عالية ومقدره عمى اإلدارة، حاوؿ دائمًا 
وشاممة في مجاؿ تخصصؾ  أف يكوف لديؾ معمومة عامة عف كؿ شيء ومعمومات متخصصة

 لذلؾ اقرأ، ابحث، مارس، حمؿ، كوف وجية نظر.
 اسرتاً االخس:  

فعميؾ دائمًا احتراـ اةخر ميما كاف  أراد غير ذلؾ لفعؿ. لقد خمقنا اهلل مختمفيف لنتكامؿ ولو
حاوؿ أف تعبر عف رأيؾ بطريقة متحضرة ومنطقية  مبنى عمى معمومات  معؾ. مختمفًا عنؾ أو

 ة ومبرر بأدلة منطقيةإ.صحيح
 سطَ املظّس:  

إف المظير يرسؿ الكثير مف الرسائؿ غير المباشرة لآلخريف عف صاحبو.فحاوؿ أف يتسـ مظيرؾ 
باألناقة والبساطة والنظافة ويجب أف يكوف مظيرؾ معبرًا عف عادات وتقاليد مجتمعؾ بعيدًا عف 

 اإلفراط والتفريط.
 الٍظاً ٔالٍظافٛ:  

ظافة قاعات الدرس والمدرجات ودورات المياة وحـر الكمية بكؿ محتوياتو.الحفاظ الحفاظ عمى ن
عمى اليدوء والنظاـ داخؿ المحاضرات وااللتزاـ بالقواعد واةداب العامة المنصوص عمييا مف قبؿ 

 المجمس االعمى لمجامعات.
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 والفيادق:   مص عشز: العكوبات اليت قد يواجََا طالب كلية الشياحةاارت

 بر كؿ إخبلؿ بالقوانيف والموائ  والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعمى األخص   يعت

 األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أوالمنشآت الجامعية. .6

تعطيؿ الدراسة أوالتحريض عميو أواالمتناع المدبر عف حضور الدروس والمحاضرات  .7

 يا.واألعماؿ الجامعية األخرح التي تقضي الموائ  بالمواظبة عمي

 كؿ فعؿ يتنافي مع الشرؼ والكرامة أومخؿ بحسف السير والسموؾ داخؿ الجامعة أوخارجيا. .8

 كؿ إخبلؿ بنظاـ امتحاف أواليدوء البلـز لو وكؿ غش في امتحاف أوشروع فيو. .9

 كؿ إتبلؼ لممنشآت واألجيزة أوالمواد أوالكتب الجامعية أوتبديدىا. .:

اؾ فييا بدوف ترخيص سابؽ مف السمطات كؿ تنظيـ لمجمعيات داخؿ الجامعة أواالشتر  .;

 الجامعية المختصة.

صدار جرائد حائط بأية صورة بالكميات أوجمع توقيعات بدوف ترخيص سابؽ  .> توزيع النشرات أوا 

 مف السمطات الجامعية المختصة.

 االعتصاـ داخؿ المباني الجامعية أواالشتراؾ في مظاىرات مخالفة لمنظاـ العاـ أواةداب. .=

رتكب غشًا في امتحاف أوشروعًا فيو ويضبط في حالة تمبس يخرجو المراقب  أومف كؿ طالب ي .<

ينوب عنو مف لجنة االمتحاف ويحـر مف دخوؿ االمتحاف في باقي المواد ويعتبر الطالب 

 راسبًا في جميع مواد ىذا االمتحاف ويحاؿ إلى مجمس التأديب.
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س التأديب أومجمس الكمية ويترتب أما في األحواؿ األخرح فيبطؿ االمتحاف بقرار مف مجم .62

 عميو بطبلف الدرجة العممية إذا كانت قد منحت لمطالب قبؿ كشؼ الغش.

 دزدات العكٕبٛ التأدٖبٗٛ ِ٘:

 التنبيو شفاىة أوكتابة. .6
 اإلنذار. .7
 الحرماف مف بعض الخدمات الطبلبية. .8
 الحرماف مف حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شيرًا. .9
 ية لمدة ال تجاوز شيرًا.الفصؿ مف الكم .:
 الحرماف مف االمتحاف في مقرر أوأكثر. .;
 إلغاء امتحاف الطالب في مقرر أوأكثر. .>
 الفصؿ مف الكمية لمدة ال تجاوز فصبًل دراسيًا. .=
 الحرماف مف االمتحاف في فصؿ دراسي واحد أوأكثر. .<
 الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمى فصؿ دراسي. .62
مت قرار الفصؿ إلى الجامعات األخرح ويترتب عميو عدـ الفصؿ النيائي مف الجامعة ويب .66

 صبلحية الطالب لمقيد أوالتقدـ إلى االمتحانات في جامعات جميورية مصر العربية.
ويجوز األمر بإعبلف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخؿ الكمية ويجب إببلغو إلى ولي أمر  .67

 الطالب.
 تأديبية عدا التنبيو الشفوح في ممؼ الطالب.وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات ال .68
ولمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعد مضي ثبلث سنوات  .69

 عمى األقؿ مف تاريخ صدور القرار.
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  لمطبلب العددية الكثافة •
 ضعؼ الموارد/ عدـ كفاية الموارد المالية  •
  التدريس أعضاء ىيئة زيادة/نقص •
  الخصوصية روسالد •
 الجامعى الكتاب •
  ضعؼ حضورالطبلب •
  إنخفاض عدد الممتحقيف بالكمية •

 

د كثافة عالية فى اعداد الطبلب فى المواد النظرية، يتـ تقسيـ الطبلب الى و فى حالة وج •

 مجموعتيف أو أكثر.

 ةإ. وعمطالب لممج 82/:7ة  غير صيتـ تقسيـ الطبلب فى الدروس العممية الى مجموعات  •

  

لخدمة العممية التعميمية  مف ايرادات الوحدة ذات الطابع الخاص بالكميةنسبة يتـ تخصيص  •

 بكؿ برنامج.

كؿ برنامج يحصؿ عمى عائدات صندوؽ الكتب الخاصة بو بالكامؿ وذلؾ لخدمة العممية  •

 نامج.التعميمية لمبر 

 الػاٟعٛ وػانن التعمٗي



 

 

68 

/   

فى حالة ندرة التخصص أو عند وجود نقص فى عدد األعضاء يتـ االنتداب مف  •
خارج الكمية او الجامعة مف الكميات المرتبطو ككميات االداب، االلسف، الزراعو، 

  الحاسبات، الطب، الحقوؽ.
  تياجات الفعمية لكؿ قسـ.وضع الخطة الخمسية لتعييف المعيديف فى ضوء االح •

فى حالة زيادة اعضاء ىيئة التدريس وتوافر التخصص بالقسـ تتـ الموافقة عمى ندب او نقؿ   •
 اعضاء ىيئة التدريس لكميات أو معاىد داخؿ الجامعو او خارجيا. 
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لتى يروف صعوبتيا مف تشجيع الطبلب عمى إبداء آرائيـ ومقترحاتيـ نحو أح مف المقررات ا •
 الطبلبى.  خبلؿ اجتماع مقررح الفرؽ أو خبلؿ ساعات االرشاد 

تخصيص محاضرتى األسبوعيف األخيريف أو جزء منيما مف كؿ فصؿ دراسى لمراجعة  •
  .مف المقرريصعب فيمو ستدراؾ ما إلعممية و الدروس المحاضرات و ال

لمراجعو الشكاوح مع تشكيؿ لجنة مشكمة الدروس الخصوصية لتتبع شكاوح التفعيؿ صندوؽ  •
.شيريا بصفة دورية    إ، وتعرض الشكاوح التى يثبت جديتيا عمى مجمس الكمية التخاذ البلـز

فى حالة ثبوت قياـ احد اعضاء ىيئة التدريس بعطاء دروس خصوصية يتـ تفعيؿ بنود   •
  .قانوف تنظيـ الجامعات فى ىذا الصدد

 

 ع الكتاب الجامعى تحت اشراؼ الكمية مف خبلؿ مركز توزيع الكتاب بالكمية.يتـ توزي •
يتـ تشكيؿ لجنو لفحص الكتاب الجامعى فى بداية كؿ فصؿ دراسي ويتـ الفحص وفقا لمعايير  •

 عممية واضحو ومحددة سمفًا مف مجمس القسـ.
جعو الشكاوح لمراتفعيؿ صندوؽ الشكاوح لتتبع مشكبلت الكتاب الجامعى مع تشكيؿ لجنة  •

. شيريا بصفة دورية   إ، وتعرض الشكاوح التى يثبت جديتيا عمى مجمس الكمية التخاذ البلـز
تشكؿ لجنو مف كؿ قسـ لتحدد مدح كفاية المراجع فى كؿ تخصص بالمكتبة وما يتطمب  •

 شرائو.
 قرار مف مجمس الكمية بمنع الربط بيف الكتاب ودرجو اعماؿ السنو مف خبلؿ اح ممحقات او •

 تقارير او غيره.
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تشجيع ودعـ االنشطو الطبلبية مثؿ المسرحيات واالنشطو الرياضيو والعممية  •
 واالجتماعية، مما يحفز الطبلب عمى التواجد والحضور.

قرار مف مجالس االقساـ او مجمس الكمية تخصيص جزء مف درجو اعماؿ السنو  •
 لمحضور. 

مف دخوؿ االمتحاف فى حالة تغيبو نسبة  الطالبرماف ح يقضى بحتفعيؿ نص البلئحو الذ •
   % مف اجمالى عدد المحاضرات.:7تزيد عف 

 

الدعاية لمكمية مف خبلؿ الموقع الرسمى ليا ووسائؿ التواصؿ االجتماعى  وكذلؾ عف طريؽ  •

ابراز عناصر الجذب الطبلبى الموجودة بالكمية  اعداد نشرات دعائية لمكمية مع التركيز عمى

  واقساميا العممية.

  عمؿ حمبلت توعية لطبلب المدارس بمرحمة الثانوية العامو لمتعريؼ بالكمية واىدافيا ومزاياىا. •

 

  يتـ اعتماد خطة التعامؿ مع المشكبلت وتنشر ورقيًا والكترونيًا. .6
تشكؿ لجنة مف بعض أساتذة الكمية لتتبع ظيور أح مشكمة ويتـ دراستيا واقتراح تطبيؽ الحؿ  .7

 المناسب ليا والذح يتماشى مع الخطة الموضوعة.
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 :التعامل مع الشلاوي املكدمة مً مكزري الفزق ومزشدي الطالب 

دـ القدرة عمي ىذا األمر يقـو المقرر أو المرشد الطبلبي بمحاولة حؿ المشكمة بنفسو، وفي حاؿ ع
 يتـ اةتي 

 رفع تقرير لمجمس القسـ لمناقشتو. -6
يوماص مف تاريخ عرضيا  :6يتـ إخطار مقرر الفرقة أو المرشد الطبلبي بالنتيجة خبلؿ  -7

في حاؿ إتخاذ قرار بشأف المشكمة في مجمس القسـ، ويتـ إببلغ الطبلب بشأنيا في أوؿ 
 إجتماع معيـ.

س القسـ قرارًا بحؿ المشكمة يرفع القسـ الشكوي لوكيؿ الكمية في حاؿ عدـ إتخاذ مجم -8
تخاذ قرار بشأف حميا، أو برفعيا لعميد الكمية  لشئوف التعميـ والطبلب لمنظر في الشكوي وا 

.  إلتخاذ البلـز
 :التعامل مع الشلاوي املكدمة مً رئيص الكشه مباشزة 

ذا استدعي  :6خبلؿ  يقـو رئيس القسـ بحؿ المشكمة، ويبمت الطالب بالنتيجة يومًا مف طرحيا وا 
 األمر يتـ اةتي 

رفع تقرير لمجمس القسـ لمناقشتو وفي حاؿ إتخاذ قرار بشأف المشكمة في مجمس القسـ  -6

 يومًا مف تاريخ عرضيا. :6يخطر الطالب بالنتيجة خبلؿ 

ية في حاؿ عدـ إتخاذ مجمس القسـ قرارًا بحؿ المشكمة يرفع القسـ الشكوي لوكيؿ الكم -7

تخاذ قرار بشأف حميا، أو برفعيا لعميد الكمية  لشئوف التعميـ والطبلب لمنظر في الشكوي وا 

.  إلتخاذ البلـز

 

 آلٗٛ التعاون وع وػانن الطالب
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 :التعامل مع الشلاوي املكدمة إلي وكيل الللية لشئوٌ التعليه والطالب 

ذا  :6يقـو رئيس القسـ بحؿ المشكمة، ويبمت الطالب بالنتيجة خبلؿ  يومًا مف طرحيا وا 

 مر يتـ اةتي استدعي األ

رفع تقرير لعميد الكمية لمناقشتو وفي حاؿ إتخاذ قرار بشأف المشكمة يخطر  -6

 يومًا مف تاريخ عرضيا. :6الطالب بالنتيجة خبلؿ 

في حاؿ عدـ إتخاذ العميد قرارًا بحؿ المشكمة يرفع االمر لمجمس الكمية إلتخاذ  -7

.  البلـز

 :إعتناد آلية التعامل مع صيدوق الشلاوي 

لكترونيًا.اإلع -6  بلف عف الصندوؽ ورقيًا وا 

 فت  المجنة لمصندوؽ مرة واحدة شيريًا لبحث ما يحويو مف شكاوي. -7

 كتابة تقرير عف الشكوي التي يثبت جديتيا. -8

إرساؿ التقرير لوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب لبحث الشكاوي لحميا أو توجيييا  -9

 لممختص.

جمس الكمية وذلؾ بالنسبة لمشكاوي المتكررة أو التي يرفع تقرير لوكيؿ الكمية لطرحو في م -:

 تحتاج حميا العرض عمي مجمس الكمية إلتخاذ القرار.
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 عزيزي الطالب...عزيزتي الطالبة

 يتوفر في الكمية برامج دراسات عميا  ماجستير ودكتوراةإ في االقساـ الثبلثة بالكمية.

 دساٞات الالشوٛ لمتطذٗن يف وسسمٛ املادطتري نىا ٖم٘:  فٗىا ٖتعمل مبسسمٛ املادطتري، ٍِاك بعض اال

إ يكوف المتقدـ لمتسجيؿ حاصبل عمى مؤىؿ بكالوريوس السياحة والفنادؽ بتقدير عاـ جيد كحد 6 
 ادنى.

 إ يتقدـ الطالب إلجراء المقابمة الشخصية الختبار قدراتو ومؤىبلتو العممية.7 
مييدية لمماجستير قبؿ االلتحاؽ بمرحمة الماجستير وتشتمؿ إ البد واف يمتحؽ الطالب بالسنة الت8 

عمى دراسة حوالي  سبعةإ مقرراتدراسية ممتدة خبلؿ العاـ الدراسي، وذلؾ بعد قبوؿ اوراقو بإدارة 
 لسنة التمييدي في شير اغسطس مف كؿ عاـ. الدراسات العميا بالكمية، وغالبا ما يتـ بدء التسجيؿ

 نوعة كؿ قسـ حسب تخصصو.إ يتـ دراسة مقررات مت9 
% عمى 2;إ يسجؿ الطالب لدراسة الماجستير بعد اجتيازه لمسنة التمييدية لمماجستير بنسبة : 

 % كحد ادنى. 2>االقؿ في كؿ مادة وتقدير عاـ بنسبة 
إ يسجؿ الطالب في موضوع لرسالة الماجستير خبلؿ سنتيف كحد اقصى مف وقت اجتيازه ; 

ال يكوف موضوع الدراسة مسجؿ في الكميات واالقساـ المناظرة بباقي لمسنة التمييدية، عمى ا
 الجامعات المصرية.

 

 

 

 بالهمٗٛ ٌبرٚ عَ بساور الدزاضات العمٗا
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 ٍِاك بعض االدساٞات الالشوٛ لمتطذٗن يف وسسمٛ الدنتٕزاٚ نىا ٖم٘:  ٔأوا عَ وسسمٛ الدنتٕزاٚ، 

 إ اف يكوف المتقدـ لمتسجيؿ حاصبل عمى درجة الماجستير كؿ قسـ في تخصصو.6 

 ة الدراسات العميا لمتقديـ لمرحمة تأىيمي الدكتوراة.إ يتقدـ إلدار 7 

 إ يتقدـ الجتياز المقابمة الشخصية.8 

إ يجتاز امتحاف تأىيمي الدكتوراة و الذي غالبا ما يتـ تحديده في مجمس الكمية عف شير 9 

 نوفمبر مف كؿ عاـ.
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مركز الخدمات السياحية والفندقية بكمية السياحة والفنادؽ بجامعة المنيا ىو وحدة مف 
وحدات الجامعة ذات الطابع الخاص التي يكوف ليا االستقبلؿ الفني والمالي واإلداري وذلؾ 

 لسياسة العامة لمجامعة . في ضوء ا

والغرض مف إنشاء ىذه الوحدة بصفة أساسية ىو تقديـ الخدمات السياحية والفندقية 

لمختمؼ الطوائؼ داخؿ الجامعة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف بالجامعة 

ويجوز لموحدة أف تقدـ خدمتيا لسائر طوائؼ المجتمع خارج الجامعة ممثبل في الجيات 

الحكومية وغير الحكومية وافرد المجتمع وذلؾ إذا كانت طاقتيا اإلنتاجية تسم  بذلؾ وذلؾ 

 في مختمؼ المجاالت ومنيا خدمات االستشارات والتدريب .

وطبيعة عمؿ ىذه الوحدة مستمدة مف طبيعة عمؿ كمية السياحة والفنادؽ التابعة ليا 

صات ىذه الوحدة ال تخرج عف مرمي ىذه الوحدة بأقساميا المختمفة ومف ثـ فاف اختصا

 أىداؼ واختصاصات الكمية التابعة وعمي األخص  

تقـو ىذه الوحدة بعقد دورات تدريبية عممية وتطبيقية في مجاالت اختصاصاتيا  -أ

وصبلحيتيا لمف يطمب منيا ذلؾ سواء داخؿ الجامعة أو خارجيا عمي أف يراعي في ذلؾ 

 نوعية مف سيتمقى ىذه  الخدمة مف جانب أخر. طبيعة ونوع ىذه الخدمة مف جانب و 

ويتعيف عمي الوحدة مراعاة أف لكؿ قسـ بالكمية اختصاصاتو وصبلحياتو ومف ثـ عمي 

الوحدة عند قياميا تنظيـ دورات أو ندوات أو استشارات أو أي نوع مف أنواع الخدمات أف 

 الطٗاسٛ ٔالفٍادموسنص 

 



 

 

76 

الكمية مف أقساـ تراعي تمؾ االختصاصات بالنسبة عمي قسـ عمي حدة وما يستجد في 

 . أخرح

دارة شئوف الحفبلت والمؤتمرات والمناسبات عندما يطمب منيا  -ب  تقـو الوحدة بتنظيـ وا 

 ذلؾ عمي أف يكوف ذلؾ في حدود اختصاصاتيا وطاقتيا اإلنتاجية . 

أعضاء ىيئة التدريس بمختمؼ أقساـ الكمية ذو الخبرة والمستوي العالي وذلؾ لتقديـ ىذه  -ج

ات العالية لمغير واف يكوف ذلؾ كمو في حدود قانوف تنظيـ الجامعات والموائ  الخاصة الكفاء

 بيا مع مراعاة المستجدات المتغيرات التي تستمزميا عممية التطوير . 

أف عمؿ ىذه الوحدة ال يقتصر نطاقو المكاني عمي اإلقميـ الذي توجد بو ىذه الوحدة بؿ  -د
أف يكوف لدي الوحدة مجموعة عمؿ ولدييا وسائميا يشمؿ محافظات أخري وىذا يتطمب 

اإلعبلمية المختمفة والمنتشرة خاصة حينما تقـو الوحدة بممارسة عمميا بمدة مناسبة مف 
 الزمف
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 التعمٗى٘ املتشف
نموذجًا فعااًل ومثمرًا لتطبيؽ المنيج التجريبي في الدراسة  بالكمية التعميمي المتحؼ عدي

  ةاألكاديمي

 - الخادمة تمثاؿ نموذج الجانب ىذا معروضات أىـ ومف القديمة الدولة ويمثؿ : ىلاألٔ الكاعٛ -

 . رشيد لحجر نموذج - الشمس لمركب نموذج - ِنفر تمثاؿ نموذج

 لمممكة نصفي وذجنم الجانب ىذا معروضات أىـ ومف الحديثة الدولة ويمثؿ  : ٛالجاٌٗ الكاعٛ -

 لمفرعوف ماسؾ نموذج - الثالث تحتمس الفرعوف لتمثاؿ نموذج - التاج ترتدي نفرتيتي

  ينفرتا ر  الممكة لمقبرة جداريو ونماذج إخناتوف

 ومف العصور مختمؼ في مصر في عبدت التي المختمفة لآللية نماذج ويشمؿ : ٛالجالج الكاعٛ -

 - المصري بالشكؿ إيزيس لآللية نموذج - حورحت اةلة لتمثاؿ نموذج معروضاتيا أىـ

 . توت لآللية نموذج أوزوريس اةلية لتمثاؿ نموذج - الروماني بالشكؿ إيزيس لآللية نموذج

 ومف مصر في الفرعوني لمعصر البلحقة الفترات عف تعبر معروضات ويشمؿ : ٛالسابع الكاعٛ -

 .  كميز ىير  البطؿ أسلر  نموذج - األكبر اإلسكندر لرأس نموذج معروضاتو أىـ
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 دتٍٛ التٕاصن الطالب٘
 وّاً المذٍٛ

 التواصؿ مع الطبلب لتذليؿ العقبات وحؿ كافة المشكبلت التي نواجييـ . .6
بتشجيع الطبلب لممشاركة في األنشطة الطبلبية  توسيع قاعدة المشاركة الطبلبية وذلؾ .7

 بالكمية .
 .ية التي تتـ في الكمية والجامعةالطبلب التعاوف مع رعاية الطبلب في تنظيـ وتنفيذ األنشطة .8
ات تنظيـ بعض األنشطة الطبلبية في المناسبات واألحداث والحفبلت والرحبلت والندو  .9

 .المتنوعة والفريدة والمبتكرة 
تقديـ الدعـ المالي والمعنوي في كافة المجاالت و اكتشاؼ الطبلب المبتكريف والمبدعيف  .:

 .ليـ
 

 إلعالًا العالقات العاوٛ ٔسدٚ 

 اإلعداد والتجييز لممؤتمرات التي تعقد تحت إشراؼ الكمية .  
 استقباؿ الضيوؼ الذيف يرغبوف في زيارة الكمية .  
 إعداد برنامج استضافة الزوار بما يحقؽ األغراض المرجوة مف الزيارة .  
االطبلع عمي األخبار التي تخص القطاع التعميمي خاصة الجامعات األخرح وعرضيا  

 .د/ عميد الكمية . عمي أ
إعداد بطاقات البيائي التي ترسميا الكمية لكميات الجامعة والييئات األخرح واتخاذ إجراءات  

 إرساليا . 
 
 ٔالتدطٗط ٔسدٚ املتابعٛ 

 متابعة التعميمات اإلدارية الصادرة مف أ.د/ عميد الكمية .  
 متابعة تنفيذ القرارات داخؿ األقساـ المختمفة بالكمية .  
 عة استيفاء البيانات واإلحصائيات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب . متاب 
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 لـــالدلي دادـــإعة ــدتي

 مساح عبدالسمحَ ستىٕد /أ.د

 ٖطسٙ عصت الٍػازد / أ.

 

 غعباُ مسري عبدالساشم /  الدنتٕز
 األضتاذ / محدٙ وصطف٘ عبدالعظٗي

 غعباُ ستىٕد إبساِٗياألضتاذ / 
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 ارتامتــــــــــــــة

 عصٖصٙ الطالب...عصٖصت٘  الطالبٛ

نرجو أف يكوف ىذا الدليؿ الذي بيف يديؾ اةف قد أدح الغرض مف إعداده ونج  فى 

إعطائؾ معمومات مفصمة عف قسـ إدارة الفنادؽ وتمكف مف أف يجيب عمى أي تساؤؿ قد تطرحو 

 .بخصوص ىذا البرنامج

ونحف عمى ثقة في أنؾ ستكوف عمى مستوي المسئولية لتكوف خير ممثؿ لبمدؾ أماـ ضيوفيا 

 رافعًا راية مصر بكؿ فخر أماـ العالـ.

ُُ َعَنَلُلِهَو " َُُو ُقِل اِعَنُلوا َفَشَيَزى اللَّ ٌََو َرُسوُل  " اِلُنِؤِمُيو

  

 


