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 جامعة فاروس
 كلية السياحة وإدارة الفنادق

 

 قرار عميد الكلية 
 لجنة متابعة الخريجين ومهام اللجنة تشكيلب

 
  7202اكتوبر  72بعد االطالع على الالئحة الداخلية لجامعة فاروس الصادرة في  -
 وبناءا على األحكام العامة لالئحة. -
 جامعة فاروس  –وبناءا على الالئحة الداخلية لكلية السياحة وادارة الفنادق  -
 

  (:0مادة )

 -على الوجه التالي:جامعة فاروس  –دارة الفنادق إكلية السياحة ول لجنة متابعة الخريجينل شكت  
 "رئيساً" ورئيس مجلس إدارة وحدة متابعة الخريجين –ا.د /أمانى رفعت             عميد الكلية  -
  والمدير اإلدارى لوحدة متابعة الخريجين –مدرس بقسم السياحة              د/ داليا حسن - 

 "عضواً" ونائب رئيس مجلس إدارة الوحدة    
  والمدير التنفيذى لوحدة متابعة الخريجين –أ/ علياء عادل                معيدة بقسم إدارة الفنادق  -

 "عضواً" وأمين اللجنة       

 "عضواً" سكرتارية وحدة متابعة الخريجين              رانيا محمود  /أ -

 "عن األطراف المجتمعيةعضو من الخارج "ممثل  –خبير سياحى    يحيى أبو الحسن /د -

 "عضواً" عن الخريجين ةممثل   نورهان شلبى /الخريجة -

 

  (:7مادة )
 -هذا القرار بالمهام اآلتية: ت كلف اللجنة المشكلة بالمادة األولى من

 ـ تفعيل وتحديث دوري لقاعدة بيانات الخريجين إليجاد صلة وثيقة بين الخريج والكلية1

ورش عمل من خالل برامج التعليم يجين للمشاركة في دورات وندوات وـ العمل على إعالم وتنشيط الخر2

 المستمر

 لمعرفة احتياجاتهم من الخريجينالسياحية والفندقية  الكلية وأصحاب المنشآت ـ فتح قنوات اتصال بين3

من  والمجتمع المحلىالسياحية والفندقية  المنشآتـ تنفيذ استبيانات قياسية للوقف على احتياجات أصحاب 4

 خريجى الكلية

 الكليةخريجى الكلية فى البرامج األكاديمية بالكلية والخدمات التى تقدمها  إلستطالع رأىاستبيانات  إعدادـ 5

 إعداد الملتقى السنوى لتوظيف الخريجين  -6

 إعداد وتحديث دليل سنوى شامل لخريجى الكلية )كتيب الخريجين( -7

من الوظائف المناسبة  والمجتمع المحلىالسياحية والفندقية  المنشآتـ إعالم الخريجين باحتياجات أصحاب 8

     لتخصصاتهم

 ـ دعوة الخريجين فى مناسبات الكلية وبرامج التطوير المستمر 9

  إقامة يوم للخريجين بصفة سنوية  -11

 

  (:3مادة )
يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و على جميع جهات االختصاص االلتزام بما جاء به و تلغى كافة 

 القرارات السابقة فى شأن المذكورين بعاليه.
 

 
 عميد كلية السياحة وادارة الفنادق 

 
 

  مانى رفعت أ /.دأ         

 


