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 استمارة رغبات القبول بأقسام الكلية 

 :تضم الكلية ثالثة أقسام   
 ( اإلرشاد السياحيقسم  – قسم إدارة الفنادق – الدراسات السياحيةقسم ) 

 

 

 معلومات عن األقسام 

 
قسم     السياحيةيركز  اإلحصاء   الدراسات  مثل  المختلفة  بالعلوم  وعالقتها  السياحة  دراسة  علي 

والمحاسب  وشركات واإلدارة  السياحة  صناعة  وأسس  واللغات،  السياحية  والتشريعات  واالقتصاد  ة 
السياحة وشركات الطيران والتسويق السياحي والتخطيط السياحي وبحوث التسويق السياحي وإدارة  

 الموارد البشرية في السياحة وإدارة المزارات السياحية وأقاليم مصر السياحية.  
قسم     الفنادقيركز  الداخلي، علي    إدارة  اإلشراف  األمامية  والمكاتب  الفنادق  إدارة  علوم  دراسة 

الموارد البشرية والشئون  إعداد وتجهيز المأكوالت، الخدمات الغذائية، التسويق والمبيعات، تنمية 
 .  المالية، األمن والسالمة، الحاسب اآللي وتطبيقاته في صناعة الفنادق 

قسم    السياحييركز  فن    اإلرشاد  دراسة  الزمنية  علي  الحقب  عبر  وآثار مصر  وتاريخ  وحضارة 
 المختلفة وأساليب اإلرشاد السياحي.  

 : منهالقسم بناء علي بعض الشروط والقواعد التي أقرتها الكلية و ل ترشيح الطالبيتم    
  رغبة الطالب   حاجة واستيعاب القسم     المقابالت الشخصية 

 ة بناء علي رؤية الكلية لحاجة األقسام.  يتم توزيع الطالب الذي لم يمأل االستمار   
وفــتقيي   وتنسي ــم  يت ـــرز  مما  األقسام  الطالب علي  القسم من حيث  ق  ناسب مع حاجة 

 . العدد
 : من احدى اللغات االتيةالطالب  ةيتم اختيار اللغة الثانية بناء علي رغب 

 

 ( سبانيةاإلاللغة  – الفرنسيةاللغة  – اللغة االلمانية –يطالية ال )اللغة ا
األقسام     كشوف  إعالن  الكلية  يتم  موقع  وعلى  الطالب  هي بشئون  الكشوف  وتعتبر 

 .قوائم إعالن وإخطار للطالب
 

انظـر إلــي  

 الخلـف
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 بــ ات الطالــــــرغب 
 اسم الطالب رباعي: 

...............................................  ................... 
 انوية العامة:المجموع الكلي للث 

 ..........................................  ............... 
  :مجموع درجة اللغة اإلنجليزية 

.............................................. ........... 
 ( قسم اإلرشاد السياحي – قسم إدارة الفنادق – قسم الدراسات السياحية) 

  حسب األولوية:األقسام ترتيب الرغبات   
 ................. (............قسم3................  .. .......... .قسم2.......... ................. .قسم1)

 ( اإلسبانيةاللغة  – الفرنسيةاللغة  – اللغة االلمانية –)اللغة االيطالية 
 حسب األولويةاللغة الثانية  ترتيب :   

 ( .اللغة................4................. ....اللغة.3.............. ........اللغة.2.......... .........اللغة.1)
 

 وهذه الرغبات بناء علي الترتيب السابق بشكل نهائي وهذا إقرار من بذلك 
توقيــــــــع الطالـــــب 

(....................... ................... ) 

  بقسماختيار الطالب : تم قرار اللجنة:   (........................................ ). 
 

 ( ............................... .....اللغة :)باختيار الطالب : تم قرار اللجنة العليا. 

 
 عضاء اللجنةتوقيع أ

  :توقيع أول.................................. .. 

  :توقيع ثاني................................. .. 

  :توقيع ثالث............ ............. .......... 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 يعتمد ،،،     د. يسري النشار

 عميد الكلية 

 أ.د/ سماح عبدالرحمن محمود                                                                         


