
 

 

 

 لجنة متابعة الخريجين( ل1)محضر اجتماع 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق 

 

 4/11/7112 التاريخ 1 رقم الجلسة

 D 525 المكان ظهرا   17 التوقيت
 

 -:السادة الحضور

 أ.د/ أماني رفعت ، عميد الكلية 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ غادة بسيوني، أ.م.

 د/ لمياء إبراهيم، مدير وحدة ضمان الجودةأ.م.

 د/ إسالم فتحي، مشرف قسم إدارة الفنادق ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 لس إدارة وحدة الخريجينب رئيس مجنائالمدير اإلدارى للوحدة و داليا حسن،م.م/ 

 م/علياء عادل، المدير التنفيذى للوحدة .

 الخريجة/ نورهان شلبى ، ممثلة عن الخريجين

 

 :الجلسة موضوع: ثانيا  

 النظر فى رؤية ورسالة وحدة متابعة الخريجين والهيكل التنظيمى للوحدة          

مثل وحدة متابعة فى ضوء خطط التحسين ولتطوير بالكلية تم إستحداث وحدات جديدة 

الخريجين ، وتم إعداد وصياغة رؤية ورسالة للوحدة وتصميم هيكل تنظيمى لها والتى تنص 

 -على اآلتى:

 :الرؤية

 :إلي فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السياحة بكلية الخريجين متابعة وحدة تتطلع

 مع المستمر والتواصل الخريجين ومتابعة خدمة مجال فى المتميزة الوحدات من تكون أن

 وكيفا، كما العمل سوق احتياجات وتلبية العمل، بسوق لاللتحاق ومساعدتهم الكلية خريجي



 

 

 

 كافة في لهم التنافسية والقدرة التميز قيم إعالء مع التخرج، بعد الكلية مع الترابط وتوثيق

 بالكلية التخصص مجاالت

 :الرسالة

 :إلي فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السياحة بكلية الخريجين متابعة وحدة تسعي

 بأداءهم االرتقاء على والعمل اإلستراتيجيه وأهدافها الكلية رسالة يحقق بما الكلية خريجي دعم

 ومتابعة معهم، المستمر للتواصل قنوات وخلق قدراتهم، وتنمية كفاءاتهم، ورفع مستمر، بشكل

 وورش التدريبية والدورات البرامج عن فضالا  تقدمها، التي الخدمات طريق عن وذلك أدائهم،

 لسوق المستمرة والتغيرات المتطلبات مع التكيف من يمكنهم بما المتنوعة واألنشطة العمل

 .العمل

 :من كل الخريجين متابعة لوحدة التنظيمي الهيكل ويتضمن

 الخريجين متابعة وحدة إدارة مجلس ورئيس – الكلية عميد 

 الوحدة إدارة مجلس رئيس ونائب الخريجين متابعة لوحدة اإلدارى المدير 

 الخريجين متابعة لوحدة التنفيذى المدير 

 الخريجين متابعة وحدة سكرتارية 

 

 النظر فى خطة عمل وحدة متابعة الخريجين وتحديد مهام كل عضو فى اللجنة

 

 الكلية خريجي بيانات قاعدة تحديثالنظر فى 

 على والعمل اإلستراتيجيه وأهدافها الكلية رسالة يحقق بما هاخريجيل الكلية دعمفى إطار 

 المستمر للتواصل قنوات وخلق قدراتهم، وتنمية كفاءاتهم، ورفع مستمر، بشكل بأداءهم االرتقاء

أ. علياء ممثلة فى )بالكلية ، قامت إدارة الكلية بالتنسيق مع وحدة الخريجين أدائهم ومتابعة معهم،

 رئيس ونائب للوحدة اإلدارى المدير حسن، داليا/ م.للوحدة بالتنسيق مع م التنفيذى عادل المدير

 6102/6102وإدارة الخريجين بالجامعة بإعداد حصر لخريجى الكلية لعام (إدارة الوحدة مجلس

 ير التراكمى بالتخصصالتخصص العلمى لهم والتقدومتابعة وتحديث بياناتهم الشخصية و

والدورات التى حصلوا عليها والدورات لهم وإسم المؤسسة التى يعملون بها  الحالية الوظيفة

 التى يرغبون الحصول عليها .... وغيرها.

 -:والفندقية السياحية والمؤسسات شركاتلل بيانات قواعدكما تم إعداد 

 شركة ماجستيك للسياحة 



 

 

 

 شركة سان مارين للسياحة 
  أوفر سيز للسياحةشركة 
 شركة داماس للسياحة 
 شركة مون ستون للسياحة 
 شركة مصر للطيران 
 وزارة السياحة 
 الهيئة العامة لتنشيط السياحة 
 شركة كاشا للسياحة 
 شركة رماسيد تورز 
 شركة ألو ترافيل للسياحة 
 شركة فاروس للسياحة 
 شركة اإليمان للسياحة 
 شركة أجيليكا للسياحة 
 حةشركة دريميرز للسيا 
 شركة فاميلي تورز 
 شركة رؤية للسياحة 
 العربية للطيران 
 شركة العز الدولية للسياحة 
 فندق سيسل 
 فندق هيلتون جرين بالزا 
 فندق هيلتون االسكندرية كينج رانش 
 فندق هيلتون كورنيش 
  سيزونزفور فندق  
 فندق ميركيور الهرم 
  ماريوت -فندق شيراتون 
 فندق راديسون بلو 
  فلسطينفندق هيلنان 
 فندق سافوي شرم الشيخ 



 

 

 

  ماكدونالدزسلسلة مطاعم 
 شركة ستار واي للسياحة 

 

 التوصية:

 إحاطة اللجنة علماا 

 

 أمين الجلسة

 م.م/ داليا حسن

 رئيس اللجنة        

 أ.د/ أمانى رفعت

 

 


