الرحالت العلمية

رحلة القاهرة
قامت كلية السياحة و إدارة الفنادق بتنظيم رحلة خط سيرها كالتالى :منطقة االهرامات و
 ، Cairo festival mallو ذلك يوم الجمعة الموافق  5111-1-11و قد شارك الطالب
من مختلف الفرق الدراسية وقد كانت فاعليات الرحلة كالتالى :
التجمع أما المبنى اإلدارى بالجامعة تم التنبيه على الطالب التجمع فى تمام الساعة 0:11
صباحا ثم التوجة إلى القاهرة  .تحرك االتوبيس الساعة  0:11وقد بدأت الرحلة بزيارة
منطقة االهرامات الساعة  11:01وقضاء ساعتين ثم تم التوجة إلى Cairo Festival
 mallالستكمال الرحلة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وإستمرت حتى الساعة
 0:11مساءا
بعد ذلك تم التجمع فى المكان والموعد المتفق عليه إستعدادا للعودة إلى االسكندرية وصل
الطالب فى تمام الساعة  15:01بعد منتصف الليل .
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رحلة شارع المعز العلمية
قامت كلية السياحة وادارة الفنادق بتنظيم رحلة علمية الى شارع المعز لدراسة البيئة السياحية
فى المنطقة وكيف يمكن تطويرها تحت إشراف قسمى السياحة وادارة الفنادق  ،وأصطحب
الطلبة مجموعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقاموا بدراسة المنطقة التاريخية
وكيف يمكن تطويرها سياحيا .وكانت التجمع صباحا أما جامعة فاروس يوم الخميس -03
. 4302-03

5

رحلة زيارة معالم االسكندرية القديمة
قامت كلية السياحة وإدارة الفنادق بتنظيم رحلة علمية تحت إشراف قسم السياحة لزيارة
معالم االسكندرية للتعرف على المعالم السياحية بمدينة اإلسكندرية والمشاكل الخاصة بكل
معلم سياحة من حيث الطرق المؤدية لتلك المعالم وحالة تلك المعالم السياحية والتسهيالت
الواجب توافرها فى كل معلم باإلضافة الى دراسة الموارد البشرية فى كل معلم وهل هى
كافية ومؤهلة للمكان أم ال .وكان برنامج الرحلة كالتالى زيارة المتحف القومى بشارع فؤاد
زيارة مقابر كوم الشقافة  -زيارة عامود السوارى  -زيارة المسرح الروماني
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رحلة إلى معالم اإلسكندرية (المتحف القومي ,قلعة قايتباى ,مقابر
كوم الشقافة ,عامود السواري ,والمسرح الروماني)-:
نظمت كلية السياحة وإدارة
الفنادق رحلة

لقسم السياحة

ألهم مناطق الجذب السياحي
باإلسكندرية كرحلة علمية ،
وذلك

يوم

5111/15/11

السبت
.

الموافق
وتضمن

برنامج الزيارة ( المتحف
القومي باألسكندرية  ،قلعة قايتباى  ،مقابر كوم الشقافة  ،عامود السواري  ،والمسرح
الروماني ) حيث ترتبط فعاليات هذه الرحلة بالمقررات التالية-:
1. Tourism attraction
planning and
)development (TM451
2. International travel and
)tourism (TM471
3. Tourism transportation
)(TM312
)4. Industry internship 1,2,3,4(TM391,TM392,TM493,TM494
)5. Strategic tourism management (TM415
)6. Retail Travel Service(TM334
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رحلة الفيوم -:
نظم قسم السياحة بكلية
السياحة وإدارة الفنادق،
رحلة علمية إلى محافظة
الفيوم لمدة يومين  /ليلة
وذلك

يوم

األربعاء

والخميس الموافق التاسع
والعاشر

من

مارس

.5112

وقد

تضمن

برنامج الرحلة العديد من
المزارات الهامة في مدينة الفيوم ومنها بحيرة قارون ،وادي الريان ،وكان من اهم اهداف
هذه الرحلة هى توجه الطالب نحو قرية تونس حيث تتمثل اهمية هذه القرية فى كونها من
اشهر القرى السياحية التى تقوم على السياحة البيئية  Eco- Tourismوالصناعات الحرفية
السياحية االصيلة التى يقوم بها اهل مدينة الفيوم  ،وهى قرية تجذب نمط من الزائرين
وشريحة مهمة من السائحين فى ظل االتجاه الى الطبيعة والبعد عن ضوضاء المدينة .

رحلة علمية إلى واحة سيوه-:
نظمت كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس رحلة علمية إلى واحة سيوة تحت
إشراف قسم السياحة بالكلية ،والتي بدأت مساء يوم االربعاء الموافق  5110/0/55وإنتهت
السبت الموافق  .5110/0/51تم خالل الرحلة زيارة عدة أماكن سياحية متميزة مثل،
البحيرات المالحه ،جبل الدكرور ،جزيره فطناس ،عين كليوبترا ومعبد امون ،إلى جانب
اإلستمتاع برحالت السفاري وركوب عربات الدفع الرباعي وزياره العين السخنه والبارده
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واالستمتاع بمشاهدة الغروب في الصحراء الغربيه وزيارة جبل الموتى .وإختتمت الرحلة
بشراء بعض الهدايا التذكاريه والمصنوعات اليدوية السيوية والتمر وزيت الزيتون حيث انها
من اهم االطعمه المحلية المشهوره بالمدينة.
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الزيارات الميدانية
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معرض التجهيزات الفندقية (الهيس) -:
نظمت كلية السياحة وادارة الفنادق يوم الخميس
الموافق  5111/11/15زيارة ميدانية إلى
معرض التجهيزات الفندقية الخامس والثالثون
بالقاهرة ،وهو أكبر معرض للضيافة الفندقة في
مصر ،يقام بشكل سنوي تحت رعاية وإشراف

وزارة

السياحة

المصرية

وبمشاركة  501شركة مصرية
واجنبية.
الرحلة

والهدف من هذه
هو

توفير

الفرصة

لطالب الكلية الكتشاف أحدث
المنتجات المبتكرة في مجال
صناعة الضيافة ،والحصول على معلومات مباشرة حول أحدث منتجات الضيافة والخدمات
الفندقية المتاحة في السوق المصري .

 -2مطار برج العرب -:
نظمت كلية السياحة وإدارة الفنادق زيارة ميدانية لطالب قسم السياحة إلى مطار برج العرب
باالسكندرية  ،تضمنت الزيارة قيام فريق العمل بالمطار بتقديم عرض توضيحي عن طبيعة تشغيل
المطار واالجراءات التى تتم مع الركاب وحقائبهم ،ثم تبع ذلك جولة بالمطار  ،وهدفت هذه الزيارة
الى فهم اجراءات وآليات العمل داخل المطارات منها زيارة صالة السفر والوصول – الترمك –
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لمشاهدة شركات الطيران بتحميل الحقائب للمسافرين – استاندات الطيارات – كل ما يختص
بالعمل الميدانى بالترمك  ،وجدير بالذكر انه خالل تلك الزيارة تم التوصل الى إتفاق مع ادارة
المطار على تدريب مجموعة من الطالب داخل المطار لمدة اسبوعين.

فندق هيلتون كينج رانش -:
نظمت كلية السياحة وإدارة الفنادق
زيارة ميدانية لطالب قسم ادارة
الفنادق الى فندق هيلتون كينج رانش
في

يوم

،5111/11/52

االثنين
بمصاحبة

الموافق
عميدة

الكلية  ،ورئيس قسم ادارة الفنادق ،
وذلك استمرارا لجهود الكلية الى
توعية الطالب واطالعهم على كل جديد في سوق العمل.
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معرض التجهيزات الفندقية (الهيس) -:
نظمت كلية السياحة
وادارة الفنادق يوم الخميس
الموافق

5112/11/1

زيارة ميدانية إلى معرض
التجهيزات الفندقية السادس
والثالثون بالقاهرة ،وهو
أكبر

معرض

للضيافة

الفندقة في مصر ،يقام
بشكل سنوي تحت رعاية
وإشراف وزارة السياحة المصرية وبمشاركة  501شركة مصرية واجنبية.
وكان

الهدف

من

هذه

الزيارة هو توفير الفرصة
لطالب

الكلية

الكتشاف

أحدث المنتجات المبتكرة في
مجال

صناعة

الضيافة،

والحصول على معلومات
مباشرة حول أحدث منتجات
الضيافة والخدمات الفندقية
المتاحة في السوق المصري
.
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زيارة ميدانية إلى مكتبة اإلسكندرية:
نظمت كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس زيارة ميدانية إلى مكتبة اإلسكندرية يوم
الثالثاء الموافق  5110 /15/15و ذلك تحت إشراف أسرة األنشطة الطالبية بالكلية .وقد
شارك في الزيارة أكثر من  01طالب وطالبة من جميع الفرق الدراسية .وقد تضمنت الزيارة
جولة مصاحبة بمرشد سياحي خاص الذى قام بشرح تاريخ المكتبة واألقسام التي تحتويها
إلى جانب المتاحف والمعارض الملحقة بها ،مثل متحف اآلثار ومتحف السادات و متحف
المخطوطات معرض المخرج شادي عبد السالم.
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