
 جامعة المنيا 

 كلية السياحة والفنادق 

 وحدة متابعة الخريجين 

 7102-7102 الجامعي للعام الكلية لخريجي التدريبية الخطة

 المخرجات األهداف التدريب
المسئول عن  مؤشرات النجاح

 التنفيذ
التقييم 
 والمتابعة

 تاريخ التنفيذ
 التكلفة

إعداد السيرة 

الذاتية واجتياز 

 المقابلة الشخصية 

تعريف الخريج 

كيفية اعداد السيرة 

الذاتية ومهارات 

اجتياز المقابلة 

 الشخصية 

تنمية مهارات 

الخريج في اعداد 

السيرة الذاتية 

واجتياز المقابلة 

 الشخصية 

 إعداد القدرة على

السيرة  نموذج

ذاتية بكفاءة ال

واكتساب مهارات 

المقابلة  اجتياز

 الشخصية   

إنجي . د.م.أ

 الكيالني 

وحدة متابعة 

 الخريجين 

 ال توجد 11-7112

التسويق 

كتروني في لاال

المؤسسات 

 السياحية والفندقية  

اب الخريج اكس

بالمعارف والمفاهيم 

مهارات التسويق و

االلكتروني في 

مؤسسات السياحة 

 والضيافة 

تنمية مهارات 

الخريج في التسويق 

وكيفية  االلكتروني

استخدام ادواته في 

العمل السياحي 

  والفندقي 

القدرة على 

استخدام ادوات 

التسويق 

االلكتروني في 

التسويق والدعاية 

لمؤسسات السياحة 

 والضيافة 

 

 

 

وحدة متابعة  محمد عزت . د

 الخريجين 

 جنية  1011 3-7112



حجز تذاكر 

الطيران بنظام 

 األماديوس  

 تزويد الخريج

عارف ومفاهيم مب

ومهارات حجز 

تذاكر الطيران 

للمسافرين بنظام 

 االماديوس  

تطوير مهارات 

الخريجين في كيفية 

حجز تذاكر الطيران 

للمسافرين بنظام 

 األماديوس  

القدرة على 

استخدام نظام 

األماديوس لحجز 

تذاكر الطيران 

 للمسافرين 

 حسين . د

  الوهابعبد 

وحدة متابعة 

 الخريجين 

 جنية  1011 9-7112

تعريف الخريج  األشراف الداخلي 

بالمعارف والمفاهيم 

ومهارات االشراف 

 الداخلي في الفنادق   

تطوير مهارات 

الخريجين في 

االشراف الداخلي 

 بالفنادق 

القدرة على أداء 

مهارات اإلشراف 

 الداخلي بالفنادق 

 الفاطمة سالمة . د

 أحمد راضي . د

مصطفى . د

 محمود

وحدة متابعة 

 الخريجين

الى  9-10من 

10-11 -7112  

 جنيه 0111

تعريف الخريج  فن خدمة المطاعم 

بالمعارف والمفاهيم 

ومهارات فن خدمة 

 المطاعم    

تطوير مهارات 

الخريجين في فن 

 خدمة المطاعم  

القدرة على أداء 

مهارات في فن 

 خدمة المطاعم  

محمد عبد . د

 المنعم 

عبد أبو القاسم . د

 الوهاب

 محمد طه  . د

وحدة متابعة 

 الخريجين

إلى  9-10من 

10-11-7112 

 جنيه  0111

قسم التجهيز 

والتحضير 

 (االستيوارد)

تعريف الخريجين 

بالمعارف والمفاهيم 

ومهارات قسم 

التجهيز والتحضير 

 بالفنادق 

تنمية مهارات 

الخريجين في قسم 

التجهيز والتحضير 

 بالفنادق

القدراة على اداء 

مهام قسم قسم 

التجهيز والتحضير 

 بالفنادق بكفاءة 

 محمد عادل . د

 مؤمن كامل. د

وحدة متابعة 

 الخريجين 

إلى  9-10من 

10-11-7112 

 جنية  0111

ادارة المكاتب 

األمامية الكترونيا 

بنظام االلترا 

 كومسيس 

اب الخريج اكس

المعارف والمفاهيم 

ومهارات التسويق 

االلكتروني في 

 مؤسسات الضيافة 

تنمية مهارت 

الخريجين في نظام 

االلترا كومسيس 

إلدارة المكاتب 

 االمامية الكترونيا 

القدرة على ادارة 

المكاتب االمامية 

بالفنادق بنظام 

 االلترا كومسيس  

كريم مصطفى  .أ

موظف استقبال  -

في فندق جامعة 

 يا المن

وحدة متابعة 

 الخريجين 

 جنيه  011 3-7112



تزويد الخريجين  إدارة المتاحف 

بالمعارف والمفاهيم 

والمهارات في إدارة 

 المتاحف 

  

تطوير مهارات 

الخريجين في إدارة 

 المتاحف 

القدرة على ادارة 

 المتاحف بكفاءة

مدير المتحف 

 االتوني بالمنيا 

وحدة متابعة 

 الخريجين 

 جنية  011 1-7112

االرشاد لذوي 

االحتياجات 

 الخاصة 

اكساب الخريجين 

المعارف والمفاهيم 

ومهارات االرشاد 

السياحي لذوي 

 االحتياجات الخاصة   

تنمية مهارت 

الخريجين من قسم 

في االرشاد السياحي

االرشاد لذوي 

  االحتياجات الخاصة 

القدرة على اداء 

االرشاد السياحي 

لذوي االحتياجات 

 الخاصة بفاعلية 

سمر . د.م.أ

 مصطفى 

وحدة متابعة 

 الخريجين 

 ال يوجد  11-7112

مصر في العصر 

اليوناني الرماني 

في ضوء أوراق 

 البردي 

اكساب الخريجين 

المعارف والمفاهيم 

عن البرديات التي 

تتناول تاريخ مصر 

في العصر اليوناني 

 الروماني    

تنمية مهارت 

الخريجين من قسم 

االرشاد السياحي 

قراءة ومناقشة 

البرديات التي تتناول 

تاريخ مصر في 

العصر اليوناني 

 الروماني      

قراءة القدرة على 

ومناقشة البرديات 

التي تتناول تاريخ 

مصر في العصر 

 اليوناني الروماني      

وحدة متابعة  يسري عزت.د

 الخريجين 

 ال يوجد 3-7112

 


