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 السيد األستاذ الدكتور/ محمود محى الدين

 رئيس الجامعة

 الكلية،،، بناتى طالب وطالباتو أبنائى

 في مستهل العام الدراسي الجديد يسعدني أن أرحب بكم جميعا في جامعتكم 

لقد دأبت الجامعةُ العمَل الجااَد لحصوا ع ىحاك مكاناةم مةم  اةمع ٍسامعةم رفيعاةع لتكا ن 

ع ٍذلا  مجااتِ  الحصاِ  العحماي ٍٍاإلدارِة مجاات  التعحايم اع ٍاألكثاَة بباداىا فاي األكثَة تميز

؛ بيئاةم أكاديمياة فادفها رىاياة اإلبادالع ٍالتمياِز ٍاتبتكااِر لحطالبمن خالع ت فيِة بيئةم مالئمةم 

 الطالبك ٍاألكاديمك ماليا ٍمعن يا.في كل المجات ع ٍذل  بالدىم 

ع فإنهااا سااتحقك م ااعَل  اايا م دِة ٍالمكانااِة المةم  ااة تميااِز ٍالجاا سااعي الجااةامعِة نصاا  ال ٍماا 

 ائدةً لحتغييةع ٍىن اناً لحتقدم.لحمجتم ع ٍ 

الطالحااا  لحصااةى ىحااك ات ااتةا   فااي الطااالب ٍٍفااي فاالم المناسااحة ادىاا كم أبنااائي 

مختحااأ أن ااطة الكحيااة الثقافيااة ٍاتجتماىيااة ٍالةيا ااية ٍالهنيااة باىتحارفااا جااز  أساسااي مهاام 

ٍمتمم لحعمحية التعحيمية لما لهلم األن طة من أفمية في بنا  ٍتك ين ال خواية السا ية ألبنائناا 

الطالحااا  الطالب ٍ.ٍت يهاا تني أن أتقاادم بخااالن التهنئااة ٍالتةحيااب باا ٍالطالحااا  الطااالب

 ٍالطالب الجدد متمنيا لكم جميعا دٍام الت فيق ٍالسداد في حياتكم الجامعية الجديدة بالكحية .

الطالحا  القدامك ٍالجدد بالتمس  بقيم العحم ٍاألخالق ألنهاا أساا  الطالب ٍٍأٍصيكم أبنائي 

 بنا  اإلنسان ٍتقدمه

 ٍأسأع هللا أن ي فقنا جميعا لخدمة موةنا الصحيحة

 أ.د/ محمود محى الدين

 رئيس الجامعة
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 األستاذة الدكتورة/ نورهان فناكى

 و الطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 

 الكحية طالب ٍطالحا أبنائك .. 

الساادة  تكم ع ٍ يساعدنك أن أفنائكم ٍ افنا يطيب لاك أن أرحاب بكام فاك رحااب جاامع

 أىضا  فيئة التدريس ٍ الهيئة المعاٍنة ٍ جمي  العامحين بالكحية بحد  العام الجامعك الجديد .

الطاااالب كم أبناااائك بن ال اااحاب فااام ىواااب األماااة ٍ ىمااااد نهضاااتها ٍ أساااا  تقااادمها ٍ ىحاااي

 يق  العب  األكحة فك تصقيق مستقحل م ةق ل طنكم .الطالحا  ٍ

ٍالجامعة بذ تصةى كال الصاةى ىحاك تا فية ساحل الةىاياة اتجتماىياة ٍ الةيا اية 

ٍالهنية لت فية المناخ المناسب لتنمية م افحكم ٍ  دراتكم لتصقيق اتستغالع األمثال لطا ااتكم ٍ 

ٍ استثمارفا من اجل خةيج متميز يخدم الا طن فاك  اتك مجاات   ت جيهها الت جيه الوصيح

فان الجامعة تحلع  وارى جهدفا لتا فية الادىم المساتمة لكحياتهاا لتمكانهم مان تطا ية  العمل.

 التعحيم ٍ الحص  العحمك بالج دة العالية .

 

 كل األمنيا  الطيحة لكم بالنجاح ٍ الت فيق لما فيه خية الجامعة ٍ ال طن .

 

 / نورهان فناكىأ.د

 نائب رئيس الجامعة

 لشئون التعليم و الطالب
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 السيد األستاذ الدكتور / أمانى رفعت محمد

 عميد الكلية

 ابنائى وبناتى 

السياحة ٍبدارة كحية كحيتكم )أرحب بكم م  بداية العام الدارسي الجديد في فك الحداية أٍد أن 

قيااق أفاادافكم التااي تطمصاا ن بهااا ىحااك المساات ى العحمااي متمنيااة لكاام تص فااارٍ  جامعااة  -الهنااادق 

ٍنطمح نصن فةيق العمل بالكحية من بدارة ٍأىضا  فيئة التدريس ٍبداريين أن تة اك ٍال خوي ٍ 

 الكحية بكام ٍلكام لتكا ن فاك مواال الكحياا  المتميازة مصحيااً ٍدٍليااً ٍأن يكا ن لهاا دٍراً باار اً فاك

  -الساياحة ٍبدارة الهنااادق ٍذلا  فااك بطاار رساالة كحيااة ...... . السااياحك ٍالهناد ك قطاالالب النها  

يضايأ ىحك مسات ى ىاالي مان الكهاا ة ٍ األدا  الال  خةيج متميز تهدل بلك التك  فارٍ جامعة 

 .  كل ما ف  محتكة ٍجديد بلك المهنة السياحية

دليل فالا الاي ٍايمانا منا بان الطالب ي كل أحد المصاٍر الةئيسية فاي العمحياة التعحيمياةع ياأت

نظاام الدراساة   اىد القح ع بالكحية ع ٍالتخون بالحةامج المختحهاة ع ٍليقدم كل ما يهم الطالب من 

نظااام الااادىم الطالباااك ٍع التاااك سيدرسااها الطالاااب  األ سااام العحمياااة بالكحيااة ع الخطاااة الدراساايةٍع 

تقياايم المتحعااة ع ٍالتاادريب لحمتهاا  ين ٍالمتمياازين ٍالمتعثااةين ع أنماااط التعحاايم ٍالااتعحم ٍأساااليب ال

 الميدانك بالكحيةع ٍالتساهيال  الداىماة لحعمحياة التعحيمياة ع ٍاألن اطة الطالبياة التاك تمارساها الكحياة

 .  ....... ٍغيةفا

 طننا الصحيبلٍفك النهاية اتمنك لكم الت فيق ٍالنجاح ٍالعزة 

 

 أ.د/ أمانى رفعت محمد

 عميد الكلية
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  لمن هذا الدليل ؟  

 
 عزيزي الطالب ... لك

 عزيزتي الطالبة ... لكى
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 الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

أٍع جامعة ، وهى سجامعة فارو

موةية خاصة باألسكندرية تم 

أن اؤفا بالقةار الجمه رى ر م 

ٍالقةار  ٢٠٠٢لسنة ٢٥٢

 ٢٠٠٢لسنة  ٢٠٢الجمه رى ر م 

معتمدة ٍمعادلة  هاداتها من 

ٍىض  أتصاد  د الجامعا  العةبيةىض  أتصاالمجحس األىحك لحجامعا  الموةية ٍٍ ارة التعحيم العالك.

تم بن ا  الجامعة تحعا ألحدثالمعايية العالمية ٍتم تجهيزفا بأىحك مست ى من .  الجامعا  األٍرٍمت سطية

المعامل التعحيمية المتقدمة.  ٍ د  امت الجامعة بت  ي  مجم ىة من أتها يا  التعاٍن م  جامعا  أٍرٍبية 

ساليب التعحيم الصديثة ٍالتط ية المستمة فك العح م المختحهة ٍ تطحيق نظم ٍأمةيكية متقدمة لألستهادة من أ

الج دم العالمية. ٍيتم تحادع الطححة ٍفيئا  التدريس بين جامعة فارٍ  ٍالجامعا  المختحهة لألستهادة من 

 تجارب الجامعا  األخةى تصقيقا لمزيد من التط ية.

 33سم حة  ارل  ناع المصم دية اتسكندرية ى   ب تق  جامعة فارٍ  بمنطقة الموقع الجغرافي : 

كم من مةكز مدينة اتسكندرية.   4. الم    يحعد ا ل من 21311ر م بةيد   –سيد  جابة اتسكندرية 

أدٍار بمساحة  6ٍتق  كحية السياحة ٍادارة الهنادق  من محنك مجم  الكحيا  النظةية ٍالمك ن من 

 6.ي جد محنك ادار  منهول يخدم كحيا  الجامعة مك ن من 2م  6  =22440 2م 3340اجمالية 

ٍيضم األ سام اإلدارية المةكزية لحكحيا  التابعة لحجامعة  2م  6  =4260 2م 310أدٍار بمساحة 

ٍ يادا  الجامعة.ٍ د تم تخوين الدٍر الخامس ٍالدٍر الساد  بالمحني النظة  لكحية السياحة ٍادارة 

  ٍمعامل الكمحي تة )ىدد 4ما  التعحيمية بالمحني النظة  مثل معامل الحغا  )ىدد الهنادق م  التمت  بالخد

 طالب . 150طالب  ٍالمدرجا  ذا  السعة المت سطة )سعة  250  ٍالمدرج الةئيسي )سعة 2

 

 

http://www.aaru.edu.jo/Home.aspx
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 الكلية
 

 

 

 

 

 

تتطح  كحية السياحة ٍ بدارة الهنادق 

جامعة فارٍ  أن تتح أ الةيادة 

بين األكاديمية ٍ التميز الحصثك 

نظائةفا لتوحح مةكزا ىحميا ٍ بصثيا 

ٍبست اريا معتمدا فك مجات  

السياحة ٍ الضيافة فك بطار 

معاييةالتنافسية الدٍلية لإلبدال ٍ 

تتميز الكحية ب ج د تخووا  د يقة مميزة ٍتستخدم أحدث األساليب ٍال سائل التعحيمية ٍ التميز العحمك.

ع نماذج مصاكاة متعددة لمطحخ ٍمطعم ٍ كافتيةيا تعحيمية ٍغةفة فند ية المساىدة.  حي  تستخدم ىحي سحيل المثا

نج م  ٍمكتب أمامي لحهندق ٍ مكتب سياحي )حجز طيةان  لدراسة أنظمة حجز  ةكا   5تعحيمية )لهندق 

السياحة ٍالطيةان الصديثة ٍمجهزة بأحدث بةامج الصجز الدٍلية اتلكتةٍنية ٍ كلل  معامل لغا  ٍ كمحي تة 

هزة ىحي أحدث نظام ٍ  اىا  مصا ةا  مجهزة بال سائل التعحيمية اإليضاحية ع م  ت فية نخحة مميزة من مج

األساتلة المتخووين ىحي المست   األكاديمي ٍ المهني باإل افة بلي التدريب الميداني العمحي ىحي مدار 

ةصة الصقيقية لمعاي ة أج ا  العمل في األجا ا  الويهية بإحدى المؤسسا  السياحية ٍالهند ية لمنح الطالب اله

الس ق السياحي ٍذل  من خالع ببةام بتها يا  تعاٍن بين الكحية ٍالمؤسسا  السياحية الكحةى.  كما أن الكحية 

تطحق ىناصة ٍمعايية الج دة فك المنظ مة التعحيمية ٍاتكاديمية ٍالحص ث العحمية ٍالصةى ىحك ج دة اتدا  ع 

ىك من خالع فةق ىمل.  كما تق م الكحية بان طة متعددة لخدمة لحمجتم  ٍٍ   اليا  ٍت جي  العمل الجما

الة ابة لحمتابعة الدٍرية فضالً ىن دٍرفا فك الم اركة فك القضايا السياحية ب صهها مةكز أكاديمك ٍبصثك 

ال طن العةبي ليتميزٍا  ٍبست ارى.  للا تستصق كحية السياحة ٍ الهنادق استقطاب الطححة المتميزين من كافة أنصا 

 ىن  ةنائهم في الكحيا  المناظةة باإلمكانا  رفيعة المست ىع ٍلتأفيحهم ىحي المست ى العالمي.

ع ٍ ةار    بمعادلة الدرجة الممن حة بدرجة الحكال ري  2002  لسنة )151ٍ د صدر القةار ال  ارى ر م )

في تخووي بدارة الهنادق  ممن حة بدرجة الحكال ري  بتجديد المعادلة لحدرجة ال 2014 /25/11  بتاريخ 342)

ٍتئصته  1232لسنة  42ٍ السياحة التك تمنصها الجامعا  الموةية الخا عة لقان ن تنظيم الجامعا  ر م 

 ع  بدارة الهنادق فك التخون المناظةالتنهيلية من كحيا  السياحة ٍ 
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 بيانات عن الكلية

 

 (الهنادق )كحية السياحة ٍبدارةاسم المؤسسة: -

 (5/2/2006تاريخ التأسيس: ) -

 (اتنجحيزيةلغة الدراسة: ) -

 أ.د / أماني رفعت عميد الكلية: ) -

 (+203- 3133111الطلبة: ) شئون هاتف -

 (+203 - 3130242فاكس: ) -

 (كحيةنوع المؤسسة: ) -

 (سن ا  4مدة الدراسة: ) -

 (Credit Hoursالساىا  المعتمدة نظام الدراسة: ) -

 (اتسكندريةة : )المحافظ -

 (+203- 3133000اإلدارة: ) هاتف -

 (Tourism@pua.edu.egالبريد اإللكتروني: )  -

 

 شعار الكلية
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 72/4/7104( بتاريخ 2إعتماد بمجلس كلية رقم )

 72/0/7102( بتاريخ 5إعتماد تحديث مجلس كلية رقم )
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 القواعد واللوائح األكاديمية

واألهداف ( الرؤية ـ الرسالة 0)

 اإلستراتيجية

 رؤية الكلية

توحح مةكزا ىحميا ٍبصثيا ٍاست اريا فك  أن –جامعة فارٍ    -"تتطح  كحية السياحة ٍبدارة الهنادق

 مجاع السياحة ٍالضيافة ٍالتةاث ىحك المست ى المصحي ٍاإل حيمي ٍالدٍلي".

 رسالة الكلية

 مميازة باةامج خاالع مان تعحيمياة خادما  بتقاديم – فاارٍ  جامعاة – الهناادق ٍبدارة السياحة كحية تحتزم "

 فاي المنافساة ىحاك  اادر ٍمهنياا ىحمياا متمياز خاةيج ىادادإل الهنادق ٍبدارة السياحة مجات  في ٍمتط رة

 العحماك الحصا  ٍدىام ٍالحيئاة المجتما  خدماه فاي الكحياة دٍر ٍتهعيال ٍب حيمياا مصحياا الساياحي العمل س ق

 ."المتط ر

 األهداف اإلستراتيجية

 تصدي  الهيكل التنظيمي ليالئم حجم ٍطحيعة ن اط الكحية ٍبستصداث ٍحدا  جديدة .1

 ز الم ارد المادية لحكحيةدىم ٍتعزي .2

 تنمية الم ارد اللاتية لحكحية ٍرف  كها ة استخدامها .3

 التنمية المستمةة لقدرا  ٍمهارا  الك ادر األكاديمية ٍاإلدارية .4

 بن ا  نظام فعاع تدارة الج دة ٍالتصسين المستمة لالدا  .5

 تصدي  ٍتط ية الحةامج األكاديمية ٍمقةراتها ٍطةح بةامج جديدة متميزة .6

 ت فية بيئة تعحيمية متط رة تضمن اإلبتكار ٍاإلبدال .3

 ت فية نظم مط رة لحدىم الطالبك ٍآليا  لةف  المهارا  التنافسية لحخةيجين .1

 تعزيز محادرا  ال ةاكة ٍالت اصل المستمة م  األطةال المجتمعية .2

 الت س  في األن طة المجتمعية ٍالحيئية ٍتهعيل دٍر الكحية في التنمية المستدامة .10

 ط ي  أساليب متط رة لحتس يق الهعاع لخدما  ٍأن طة الكحيةت .11

 الت س  فك ال ةاكا  م  المؤسسا  العالمية ٍدىم الم ةٍىا  الدٍلية المم لة .12

 ت فية الحيئة الداىمة لححص  العحمي ٍت جي  الحص ث التطحيقية المتميزة .13

 بىداد ٍطةح بةامج متميزة لحدراسا  العحيا .14

 

 الخريج مواصفات( 7) 

 يههم ٍيدر  المعارل األساسية في صناىة السياحة ٍالضيافة )الهنادق . أن .1

 أن يكتسب آداب ٍأخال يا  المهنة فك مجاع التخون. .2

 أن ي اكب ما يطةأ من المتغيةا  ٍالمستجدا  فك بيئة العمل التك يحتصق بها. .3
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بمحادئ خوائن خدمة أن يههم الثقافا  المختحهة ٍيتعامل م  األنماط السح كية المتن ىة ٍاإللمام  .4

 العمال .

 أن يههم ٍيمار  مهارا  اإلتواع ٍالعة  الهعاع. .5

 التعحم اللاتك ٍالةغحة فك التعحم المستمة. .6

 أن يحم بالمنافج المالئمة فك حل الم كال  ٍاأل ما  ٍالم ا أ الطارئة في العمل. .3

المنظمةلصق ق  أن يدر  الق انين ٍالت ةيعا  الخاصة بقطاىك السياحة ٍالضيافة ٍالح ائح .1

 ٍٍاجحا  العامحين بالمجاع.

أن يحم بمحادى  الوصة العامة ٍالمهنية ٍاإلسعافا  األٍلية ٍ  اىد األمن ٍالسالمةالتك تخدم  .2

 العمل بالقطال.

 أن يكتسب المهارا  اإلدارية ٍالهنية المتعحقة بالمجاع. .10

 

 -المواصفات العامة لخريج برنامج السياحة: 7-0

 يك ن أن يجب .ٍالضيافة السياحة  طال بةنامج لخةيج العامة الم اصها  فك ذكةة سحق ما الك بات افة

 -:ىحك  ادرا الخةيج

 .ٍالدينية ٍالداخحية الخارجية السياحة بأ سام السياحية الحةامج ٍينظم يعد أن  .1

 .السياحية ٍالخدما  الحةامج ٍبي  ٍالتةٍيج التس يق أساليب ٍيمار  يههم أن .2

 .الطيةان تلاكة ٍتس يق بي ٍ حجز يمار  أن .3

 .السياحية بالمؤسسا  الخاصة ٍاألحداث المؤتمةا  ينظم أن .4

 .السياحي ٍاإلىالم الدىاية أص ع يدر  أن .5

 .لحوناىة األخةى ٍالمتطححا  الطيةان ٍبجةا ا  بق اىد المتعحقة المستجدا  م  يتهاىل أن .6

 ٍالتهاٍ  لحتعا دا  ٍيمهد ٍالخارجية الداخحية السياحية ٍالحةامج السياحي لحمنتج أسعار يعد أن .3

 .السياحية الخدمة ٍم رد  السياحيين ال كال  م 

 

 -المواصفات العامة لخريج برنامج ادارة الفنادق: 7-7

 يك ن أن يجب .ٍالضيافة السياحة  طال بةنامج لخةيج العامة الم اصها  فك ذكةة سحق ما الك بات افة

 -:ىحك  ادرا الخةيج

  الهنادق) الضيافة بوناىة المةتحطة ٍالمهارا  األساسية رلالمعا بكتساب .1

 .المهنية بالموطحصا  اإللمام م  األجنحية بالحغا  التعامل .2

 صناىة فك المختحهة الت غيل ىمحيا  فك الصديثة ٍالتط را  المعح ما  تقنيا  م  التعامل .3

 )الهنادق الضيافة 
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 :للخريج المهنى ( الدور3)

 هلاااالتخصل  خصللص  أهل  (الفنللق ) عالضليلف  السليليي  عاألعملل  األنشلة  فل  الكبيل  التنلع  يمثل 

 كليلت خ يج تأهي  فإنهايت  ث  عمن األخ ى عالخقمي  اإلنتلجي  القةلعلت من بللعقيق ا تبلةه إل  بلإلضلف 

 :للعم اف  عالضيلف  للسيلي  العليل التعليمي  عالمؤسسلت عالضيلف  السيلي 

 –الةيل ان شل كلت – المختلفل  عالسلف  السليلي  عشل كلت عكللتت مثل  ةالسااتيا المؤسسات  •

 الشلمل  ال يالت– السيليي  الب امج تخةية – البش ي  المعا ق إقا ة -السيلي  التسعي  – المةل ات

قا ة تخةلية –  م اكلا - السليليي  مكلتل ااإلسلتعالملت – المختلفل  عالملاا ات الت فيله أمللكن عا 

 .فيئة تن يط السياحة –ٍ ارة السياحة  –الغةل السياحية  -السيلي  لنق ا عش كلت المؤتم ات

 قةل  –عالمبيعلتا التسعي  قةل  ) عاإلقا ي  اإلش افي  العظلصف ف الفنتدق(االضاتفة ) مؤسست  •

 عاألغايل  عقةلل ااإلنتلل  (اللقاخل  عاإلشل اف األملميل  المكلتل  - الغل ف قةلل  - الملؤتم ات

 عالبي ى عالجعى الب ى عش كلتاالنق  المستشفيلت ف  عالعم  المختلف  لخقم ا عقةل  عالمش عبلت

 للقةلل  المهنل  التلق ي  عم اكلا عبيلعتاالشلبل  الضليلف  عقع  اإلقلمل  عيلقات علل  عاإلشل اف

 .بتصاد الغةل الهند ية -.الفنقق 

 .المجتمع عالضيلف ا)الفنلق (اعخقم  السيلي  مجل  ف  العلمى والبيث التعلام فى العمل •

 بأنشلة االسليلي  الم تبةل  المجللتت مختللف فل  والمهناى اتكاتدامى التاديا  مجاتت  فاى العمل •

 عالضيلف ا)الفنلق (

 

 ( متطلبات التخرج4)

 تمنح الدرجة الجامعية األٍلك لحطالب ىند استيهائه المتطححا  اآلتية مجتمعة:

 .7.11 الصو ع ىحك مت سط نقاط تقدية تةاكمي أىحك من أٍ يساٍى .0

فاي أى مقاةةر بجاةحار  ما  اجاةتيا  الصاد األدناك DN)أٍ  NEأٍ  Fأٍ BL)توةصيح تقديةا  الةسا ب  .7

 من المقةةرا  اتخةتيارية بنجاح 

 استكماع الصد األدنك لعدد الساىا  المعتمدة المطح بة لحصو ع ىحك الدرجة. .3

 ةنامج الدراسك األصحك.المتطححا  الملك رة ىاليه فك مدة ت تزيد ىن  عأ مدة الحاستيها   .4

 6مدة الدراسة المقةرة فك تئصة الكحية ع ٍيج   تخاةج الطالاب بذا  ضاك فتاةة دراساية تقال استيها   .5

 أ هة ىحك األكثة من المدة الدراسية المقةرة بالئصة الكحية فك حالة بستكماله متطححا  التخةج.

  الداخحية لحكحيةبستيها  أى متطححا  أخةى تةد فك الالئصة  .2
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 األقسام العلمية بالكلية

 

 :تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية 

  ـ قسم إدارة الفنادقـ قسم إدارة الفنادق00

 :ٍيندرج تصت فلا القسم التخووا  اآلتية    

 بدارة الهنادق الدٍلية .1

 بدارة الم ةٍىا  الهةدية في صناىة الضيافة .2

 بدارة تغلية المجم ىا  .3

 التس يق الهند ي .4

  

  ـ قسم السياحةـ قسم السياحة77

 :تصت فلا القسم التخووا  اآلتية ٍيندرج

 تس يق المقاصد السياحية .1

 التخطيط ٍالتنمية السياحية .2

 أىماع السياحة ٍالسهة .3

 بدارة السياحة التةفيهية ٍالمناسحا  .4

 

بةنامج الضيافة  /ٍالكحية بودد فتح بةنامجيين جديدين ٍفما )بةنامج بدارة التةاث الثقافك تكن ل جياً 

 . الج ية 

ة في الكحية مجم ىة من الق اىد التنظيمية ٍالم  صة فيما يحي باإل افة بلك الخطة ٍتنظم الدراس

 .الدراسية ٍالمنافج العحمية ٍمصت ياتها
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البرامج األكاديمية 
 واألقسام العلمية

 قسم إدارة الفنادق

 إدارة الفنادق الدولية

إدارة المشروعات 
الفردية في صناعة 

 الضيافة

 إدارة تغذية المجموعات

 التسويق الفندقي

برنامج إدارة التراث 
 الثقافى تكنولوجيا  

 (تحت اإلنشاء)

 برنامج الضيافة الجوية

 (تحت اإلنشاء)

 قسم السياحة

تسويق المقاصد 
 السياحية

التخطيط والتنمية 
 السياحية

 أعمال السياحة والسفر

إدارة السياحة الترفيهية 
 والمناسبات
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 والفنادق لقطاع السياحة األكاديمية المعايير

 (٩٠٠٢) التى تتبناها الكلية

 والفهم المعرفة / أوال

 -:نم كل وفهم معرفة على قادرا الخريج يكون أن يجب

 ىحك المست يين .(الهنادق)ٍالضيافة السياحة بأن طة المتعحقة ٍاألساسية العامة ٍالنظةيا  المعارل -١

 .ٍالعالمك المصحك

 السياحة أىماع ألن طة ٍالحيئية ٍالثقافية ٍاإلجتماىية ٍاإل توادية السياسية األبعاد -٢

  الهنادق) ٍالضيافة

 .العالمك الت اصل تصقيق فك ةحضار كل ٍدٍر المختحهة الصضارا  أسس -٢

  الهنادق) ٍالضيافة السياحة مجاع فك العحمك الحص  ٍأسس محادى  -٤

 .لحقان ن العامة ٍالمحادى  اتدارة ىح م اساسيا  -٥

 .ٍالمهنية العامة الوصة ٍمحادى  ٍالسالمة اتمن   اىد -٢

 .المتخووة ٍالحةامج اآللي الصاسب أسس -٧

 

 نيةالذه المهارات /ثانيا

 :على قادرا الخريج يكون أن يجب

 .العمل بيئة لمتطححا  ٍفقًا القةارا  بتخاذ -١

 .العمال  ٍدٍاف  المختحهة الثقافا  بين المقارنة -٢

  الهنادق)ٍالضيافة السياحة لوناىة الممثحة لألطةال المت ابكة العال ا  استنتاج -٢

 

 المهنية المهارات / ثالثا

 :على راقاد الخريج يكون ان يجب

 .المهنة ٍأخال يا  ٍآداب بسح كيا  التعامل -١
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 .مختحهة جنسيا  من العمال  خدمة -٢

 .ىمحه بمجاع المتعحقة ٍالهنية اإلدارية بالمهام القيام -٢

 .ٍاألجنحية العةبية بالحغة المهنية الموطحصا  ٍبستخدام ٍت ظيأ الت اصل -٤

 .ىماعاأل بيئة في المتغيةا  م  ٍالتأ حم التكيأ -٥

 

 العامة المهارات /رابعا

 :على قادرا الخريج يكون ان يجب

 .العمل لمجاع المالئمة الصديثة التقنيا  بستخدام -١

 .ٍالعة  اإلتواع مهارا  ممارسة -٢

 .الهةيق م  ٍالعمل التهاىل -٢

 .العمل بيئة في الم كال  م  التعامل -٤

 .مصددال الزمنك اإلطار فك بها المكحأ المهام بنجا  -٥

 .بالمجاع المتعحقة العامة ٍالمةاسم الحةٍت ك ع ممارسة -٢

 .اللاتك التعحم -٧
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 المعايير القومية األكاديمية لبرنامج السياحة

 والفهم المعرفة :أوال

 :من كل ٍفهم معةفة ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

 .ٍتطحيقيا أكاديميا السياحة صناىة ٍأبعاد ٍأسس ٍخوائن نظةيا  .١

 .السياحية األن طة م  ٍالمت ابكة المةتحطة المختحهة ٍالعح م المعارل .٢

 .الموة  السياحي المنتج مك نا  .٢

 السياحية المن آ  ٍكافة الطيةان ٍ ةكا  ٍالسياحة السهة ٍكات  أىماع ٍمحادئ ٍأساليب أسس .٤

 .السياحي بالعمل المتعحقة

 .السياحي لحعمل الصاكمة الحينية ٍالض ابط نينٍالق ا ٍالت ةيعا  المهنة ٍأخال يا  آداب .٥

 .األجنحية ٍالحغة العةبية بالحغة المهنية الموطحصا  .٢

 
 الذهنية المهارات :ثانيا

 :ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

 .المختحهة المةتحطة ٍالمجات  السياحية المجات  في الحص  .١

 .األدا  مؤ ةا  ٍ يا  ٍاإلحوائيا  السياحية الحيانا  تصحيل .٢

 من الخدما  ٍم رد  ناحية من السياحية المن آ  أ سام بين ٍالمتةابطة المت ابكة العال ا  بستنتاج .٢

 . أخةى ناحية

 

 المهنية المهارات :ثالثا

 :ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

 الج ت  ٍ يادة السياحي الحةنامج بىداد مثل ٍالسياحة السهة ٍكات  أىماع في المهنية الممارسا  .١

 .لحمنتج ٍالتن يط التس يق طةق م  السهةٍالتعامل ٍكات  ٍأن طة السياحية

 .السياحية ٍالمقاصد السياحية األن طة ٍبدارة ٍتنظيم لتخطيط المالئمة األساليب تصديد .٢
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 .الخاصة ٍاألحداث المؤتمةا  ٍبدارة تنظيم .٢

 .المهنية ٍالمةاسال  التقارية ٍكتابة صياغة .٤

 .السياحي العمل بيئة في المخاطة بدارة ٍ األ ما  م  التعامل .٥

 الصجز بأىماع ٍالقيام بها المعم ع الج   النقل مجات  في المختحهة الصجز أنظمة م  التعامل .٢

 .المتخووة المنظما  ٍتقسيما    اىد ٍفق الج   ٍال صن

 .كالسياح العمل فك المعح ما  تكن ل جيا تطحيقا  ممارسة .٧

 

 العامة المهارات :رابعا

 :ىحك  ادًرا الخةيج يك ن ان يجب العامة المهارا  في ذكةم تم لما باإل افة

 .الضغ ط م  ٍالتعامل ال  ت بدارة
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 المعايير القومية األكاديمية لبرنامج إدارة الفنادق

 والفهم المعرفة :أوال

 :من كل ٍفهم معةفة ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

 .الق مي اإل تواد فك ٍمكانتها . الهنادق) الضيافة  طال أفمية را اد .١

 .المختحهة ٍبداراتها. الهنادق) الضيافة من ا  أن ال مختحأ تقسيم اساسيا  معةفة .٢

 الت صيأ ٍأسس الضيافة بمن ا  الةئيسة لإلدارا  التنظيمية الهياكل ٍمعةفة فهم .٢

 . الهنادق) الضيافة بمن ا  ال ظائأ لجمي  ال ظيهك

 مؤسسا   طال أن طة لكل المنظمة ٍالق انين الت ةيعا  ٍمعةفة اإلنسان حق ق محادى  بدرا  .٤

 .ىامة بوهة. الهنادق) الضيافة

 . الهنادق) الضيافة مؤسسا  بجمي  ٍالهنية اإلدارية ٍاألساليب ٍالعمحيا  األن طة بكافة اتلمام .٥

 مثل. الهنادق) الضيافة لوناىة الت ابكية العال ا  ذا  هةالمختح ٍالمعارل العح م ٍمعةفة فهم .٢

 .المهنة ٍأخال يا  ٍآداب العمال  م  التعامل نهس ٍىحم العامة العال ا 

 العامة ٍالوصة الغلا  ٍسالمة صصة ٍأساسيا  ٍالم ةٍبا  األغلية بنتاج ىمحيا  أسس ٍفهم معةفة .٧

 .األٍلية ٍاإلسعافا 

 . الهنادق) الضيافة مؤسسا  فك الج دة مٍمهافي بأسس اإللمام .٨

 صناىة مجاع فك الحيانا  ٍتصحيل ٍالتدريب الميدانية ٍاألبصاث الدراسا  أسس فهم .٢

 . الهنادق) الضيافة

 
 الذهنية المهارات :ثانيا

 :ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

 . الهنادق) الضيافة صناىة  طال فك المختحهة المن آ  لحيانا  اإلحوائك التصحيل .١

 .المجتم  ٍحاجة  الهنادق) الضيافة مؤسسا  فك العمل متطححا  بين الةبط .٢
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 المهنية المهارات :ثالثا

 :ىحك  ادرا الخةيج يك ن أن يجب

  الهنادق) الضيافة مؤسسا  فك ٍال ظائأ المهن مختحأ فك العمل .١

  الهنادق) الضيافة بمؤسسا  لحعمل  مةالال األٍلية ٍاإلسعافا  المهنية السالمة بجةا ا  ممارسة .٢

  الهنادق) الضيافة مجات  فك المطحقة ٍالمالية المصاسحية العمحيا  بجةا  .٢

 العمل مجات  لخدمة...السياحية الت ةيعا  – الحيئة - العمال  نهس ىحم مثل المةتحطة العح م ت ظيأ .٤

  الهنادق) الضيافة فك

 .الصديثة التقنيا  مستخدما  الهنادق) الضيافة ىماعا ان طة ٍبدارة ٍتنظيم اىداد .٥

 

 العامة المهارات :رابعا

 :ىحك  ادًرا الخةيج يك ن ان يجب العامة المهارا  في ذكةم تم لما باإل افة

 .اتجنحية بالحغا  التعامل .١

  الهنادق) الضيافة بوناىة المةتحطة الةسمية ٍالمكاتحا  التقارية ٍكتابة بىداد .٢

 .العمل  غ ط ٍتصمل ال  ت ظيمتن .٢

 .بها يعمل التك المؤسسة أفدال لتصقيق اتفةاد ٍ يادة الهعالة الم اركة .٤
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 قواعد القبول

 

  -كلية السياحة وإدارة الفنادق على عدة مراحل للقبول وهى كالتالى: تعتمد سياسة القبول المتبعة في

 أوالً: نظام القبول بالجامعة:

  االثلنعي اشهلقةايمل امناعالعافقيناالمص ييناالةال اجميعاالتيل ابلإلسكنق ي افل عساجلمع اتقب

اأيضلاعتقب االمص ي اللجلمعلتااألعل االمجلسامنامعتمقةاشهلقاتامنايعلقلهلاملاأعاالمص ي 

العاا ةاالتلبعاعاألهلي االخلص اللجلمعلتاالقبع امكت اييققهلاالتياالش عةااستيفلءابش ةاأخ ىافصلت

ا.الع بي امص ابجمهع ي االعللياالتعلي 

o  الثلنعي االمص ي 

o  (الع بي االشهلقاتاجميع)االثلنعي الع بي 

o  الثلنعي األجنبي 

 اةبقلابهلامعت فاعأجنبي امص ي اأخ ىاجلمعلتامناالميعليناالةال االتيل االجلمع اتقب اكمل

ا.عاألهلي االخلص اللجلمعلتاالقبع امكت اييققهلاالتياالميعليناالةال اقبع القعاعق

 
 بتلجتمعة: اتلتيتق خطوا 

 :التللي اللخةعاتاعفقلابللجلمع االةال االتيل ايت 

o  اةبقلاالمص ي االثلنعي الم يل االثللث االسن الةال اللجلمع االتقق ابل افتحاعنااإلعالنايت

ات عنياإللكاالمعقعاخال امناعالكاعاتهلي ،االخلص االجلمعلتامجلسايق  هلاالت اللمعاعيق

االعلم االثلنعي انتيج اإعالنافع االتققي ابل افتحايت اكملااإلعال ،اعسلص اعب اأعاللجلمع 

 .اعاألهلي االخلص اللجلمعلتاالقبع امكت اييققهلاالتياالقبع افت ةانهلي اعيت 
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o  التيل اةل ااستمل ةابسي اأم هاععلياالةلل ايقع(Application for Admissionاا)

امستعينلااتستمل ةااستيفلءاث االةل ،ا سع اسقاقانظي ابللجلمع االتسجي عااالقبع امكت امن

 .اتلتيل ابإ شلقات

o  االمستنقاتاجميعاأصع ابهلام ف االبيلنلتاكلمل ااتستمل ةابتسلي اأم هاععلياالةلل ايقع

اف االجلمع اتيققهلاالت اال سع اعسقاقابللجلمع اعالتسجي االقبع امكت اإل االمةلعب 

 .البنك

o  (االمعتمقةاالمصل عفلتاسقاقايلفظ ابمعج )االةلل ابإخةل اعالتسجي االقبع امكت ايقع

ايجل االتياالمهل ابعضابعم االشخصي االمقلبل ابعقايقع اأناعل االشخصي االمقلبل ابميعلق

اااالجلملعي االبةلق اعل اعاليلصع ابللجلمع ااتلتليل اإج اءاتاإلتملل اإنجللاهلاعليه

(University IDا)،بللعاا ةاعالتسجي ابللجلمع االتنسي ابعقاقبعل ايل ا. 

ا

 :المهل ابهاهابيلنايلياعفيمل

o  االشخصي االمقلبل(Interview) 

o االةبياالكشف(Medical checkup) 

o  الةالبي ااألنشة افياالتسجي 

o  اعنااإلعالنايت(New Students Orientation Dayاا)ااع )اخال ايعققاعالاي

 (.س الق اامناإسبععين

o  اشصعنابمكت االمعاقاتسجي اإستمل ةاعل ابللتعقيعاالةلل ايقع االكلي اقاخ االق اس ابقءاقب

 .الةال 
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 األع ا االمةلعب الاللتيل ابللجلمع :

o اتلتيل اةل ااستمل ةامأل 

o األصلي االميالقاشهلقة. 

o  يعلقلهلاملاأعاالمص ي االثلنعي اأص. 

o فقة(االمص ييناال للة)اتم اععل اللةلل االبةلق امنااصع ة 

o فقة(االمص ييناالغي اللةال )االسف اجعااامنااصع ة 

o  اشخصي اصع است(٤x٦) 

o  اكع فقة(االمص ييناالةال )اجنقا2انمعا 

ايت ايت ابللجلمع االقلنعني االشصعنايق ةا سم اتعكي اإيضل امناتبقااتم اعل اعجعقاعق ايلل اف 

 .التققي 

ااختبل اتيقيقامستعى

الجميع،اكلمب يق اجلمع امعابللتعلعن،ااتنجلياي االلغ املقةاف امستعىاتيقيقااختبل ا عسفلاجلمع اتعقق
اتعجيهه اسيت ،اعليهاعبنلء اااإلنجلياي االلغ افياالةال ااتختبل مستعىانتيج استيقق.االجققاالةال 
 .المالص اللمستعى

 

 ثانياً: نظام القبول بالكلية:

 :يشترط لقبول وقيد الطالب بالكلية

 .أن يك ن حاصالً ىحك  هادة الدراسة الثان ية العامه أٍ ما يعادلها 

  ًأن يثحت الك أ الطحك خح م من اتمةا  المعدية ٍصالحيته لمتابعة الدراسة التك يتقدم لها ٍفقا

 لحق اىد التك يضعها المجحس اتىحك لحجامعا  ٍمجحس الكحية/الجامعة .

 ية اجتيا  اختحارا  القح ع ٍالقدرا  التي تق م بها الكحية ىحك جمي  الطالب المة صين لحقح ع بالكح

 -ٍاللى يق م ىحك معايية لحتقييمع كالتالك:
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o ال خوية ٍالمظهة 

 الهندام ٍالمظهة العام ٍال خوية 

 النظافة العامة ٍال خوية 

 سالمة الجسم ٍالوصة 

 القدرة ىحك الص ار 

 اللٍق العام 

o المعح ما  العامة 

 العالم العةبك ىن العالم الخارجك / ىن 

   م ا   سياحية  –ىن موة )مصافظا 

 ىن تاريخ ٍحضارة موة ٍاتحداث الجارية 

 األن طة الموةية ذا  العال ة بالسياحة ٍالهنادق 

o  الحغا 

 التعةيأ بالنهس 

  طال ة النطق ٍالصدي 

 كها ة اإلستمال لحغة ٍاإلستجابة 

o  الخحهية التعحيمية ٍالعحمية 

 عامةالمجم ل الكحك لحثان ية ال 

 درة الطالب ىحك اإلستهادة من المقةرا  التك درسها خالع المةححة الثان ية  

 معةفته بالكمحي تة 

 دٍرا  تدريحية أٍ مهنية 

  من بختحارا  القح ع بالكحية50ي تةط أن يجتا  الطالب نسحة % 

  ىحك جمي  الطالب التهةغ لحدراسة في السن ا  الدراسية األرب  ٍي    الطالب ب ةار بلل 

 .أن يك ن مصم د السيةة حسن السمعه 

 . ٍت يج   لحطالب أن يقيد أسمه فك اكثة من كحية فك ٍ ت ٍاحد 

ٍيج    ح ع الطالب الصاصحين ىحك درجة الحكال ري   أٍ ما يعادلها بأ سام أٍ  عب اخةى فك ذا  

 حويلاسات وقواعد التالكحية ٍفقاً لح ةٍط التك تنن ىحيها الح ائح الداخحية لحكحية .



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

24 

 

 التحويلقواعد 

 

 -أوالً: التحويل إلى الكلية:
  م تقييمها من  حل "لجنة ختوة حي  يتلمالكحيا  ا كبل التص يل ستندا ميتم برساع ص رة من

 تي:اآل ىتحاراإل ٍيؤخل في عقاصةا لمبىداد ا

o بالنسحة لحكحيا   50 يتم بىها  الطالب منها كعتمدة التلمتتعدى الساىا  ا أت (%

عتمدة لحةبنامج لممن مجم ل الساىا  ا  العمحية بالنسحة لحكحيا % )40ٍ  ةالنظةب

ىحك  يندراسيين ٍأن يقضي ىةامع ن من جامعا  أخةىيص للمالدراسي لحكحية لحطالب ا

 في جامعة فارٍ .  لألا

  ل ىحك تقدية مكاف  لحتقدية مقح ع بجامعة فارٍ  في أ  مقةر ألحو ع الطالب ىحك ا تةطي 

 دراسته. بىهائه من كانيةإلم

 تمةدة الل  تم بىهةاؤم لمعجم ل الساىا  المص ع تحعا لمكاديمي لحطالب األست ى الميتم تصديد ا

 بالئصة الكحية.   ةحلممنها ىحك النص  ا

 ٍفي فلم الصالة يتم بىها  الطالب فقط مةن  عتصديد القسم الل  تم  ح ع تص يل الطالب بليه  يتم

 القسم متطححا  فةلا

  ىحك النص  الةل  حددم مجحةس الجامعةةا  الخاصة  ين للمصم الحجنة بإىداد مقاصا  الطالب اتق

 .ةقاصا  من ىميد الكحية ٍرئيس الجامعالم اىتماد يتم ع ثم ةٍاألفحي

 ة ق م بدٍرم باخطار الطالب بالنتيجعتمدة بلك  سم  ئ ن الطالب الل  يلمقاصا  الميتم تسحيم ا

غه بمقابحة المة د األكاديمك اللى يق م بإىداد الخطة الدراسية ٍالجدٍع ٍببالالمحدئية لحمقاصة 

 الدراسك لحطالب م  مةاىاة ىدم تداخل م اىيد المصا ةا  أٍ الصون العمحية.

 .يق م  سم  ئ ن الطالب بإتخاذ الال م إلىتماد المقاصا  من مجحس الجامعا  الخاصة ٍاألفحية 

ص ع منها في بيان الصالة الخاى به في جامعة لمطالب اتم بىها  ال تكقةرا  اللمٍتظهة ا

تم  تكعتمدة اللماحتساب بجمالي ىدد الساىا  ا ىها ا : كما يتمإلاى بافارٍ  في الجز  الخ

 قةةرا  في حسةةابلماكتسحها. ٍيدخل تقدية فلم ا كبىهاؤم منها  من الساىا  الت

مح لحطالب بإىادة دراسة أ  من  ع ٍيسكمي لحطالب في جامعة فارٍاةتمت سط نقاط التقدية ال

في جامعة  ينبجامعة فارٍ  طحقا لض ابط التصسالتصا ه  تم بىهةاؤم منهةا بعةةد تكقةرا  اللما

 فارٍ .
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 المستندات الالزمة للتحويل:
  3يق م الطالب المتقدم بطحب تص يل بتقديم المستندا  التالية بلك  سم  ئ ن الطالب بصد أ وك 

 فول الخةيأ أٍ الةبي : أسابي  من بد 

 .هادة بتمام دراسة المةححة الثان ية أٍ ما يعادلها  

   بيان حالة معتمد من جامعة أٍ أكثة من الجامعا  المعتةل بها من مجحس الجامعا

الخاصة ٍاألفحية ٍالتك  ام الطالب باإللتصاق بها خالع الهتةة من حو له ىحك 

ك تاريخ تقدمه بطحب التص يل بلك جامعة  هادة بتمام دراسة المةححة الثان ية بل

 فارٍ .

 .نظام تقدية المقةرا  المتح  فك الجامعة المص ع منها 

 .المنهج الدراسك ٍٍصأ مصت ى المقةرا  التك يةغب فك بىهائه منها 

 .أى بيانا  أخةى تحعاً لحق اىد التك يضعها مجحس الجامعا  الخاصة ٍاألفحية 

 
 

قسم آخر داخل ثانياً: التحويل من قسم إلى 

 -الكلية:

 : يتم  ح ع تص يل الطالب الةاغح ن في التص يل بلي أ سام ىحمية أخة- 

o  أن يك ن الطالب  د أمضك ما ت يقل ىن فول دراسك فك  سمه ع ٍت ي مل ذل  التأجيل ع

 أٍ اإلىتلار ىن الدراسة

o  أت يك ن  د سحق لحطالب التص يل خالع دراسته فك الجامعة 

o ة المتحقية من دراسة الطالب كافية إلكماع متطححا  التخةجأن تك ن المد 

o  يتم ت كيل لجنة من القسم المص ع منه ٍالقسم المص ع بليه لعمل المقاصة الداخحية المطح بة 

o :تنقسم الم اد التك يدرسها الطالب بلك- 

 ( م اد نجح فيها ٍتكاف  نظيةفا فك القسم المص ع بليه ٍتصسب تقديةاتهاCridit  

 د نجح فيها ٍت ي جد نظيةفا فك القسم المص ع بليه ٍتصسب تقديةاتها )م اNon-

Cridit  

 م اد رسب فيها ٍلها نظية فك القسم المص ع بليه ٍتتة  بتقديةفا 

 م اد رسب فيها ٍت ي جد لها نظية فك القسم المص ع بليه ٍتصلل من سجل الطالب 

o ادلتها ٍت    من لجنة المقاصا  ٍتعتمد تطح  المقاصة بالمصت ى العحمك لحم اد المطح ب مع

 من ىميد الكحية

o يتم برساع المقاصة بلك ىميد القح ع ٍالتسجيل إلىتمادفا ٍالت جيه بتغيية القسم لحطالب 
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 -ثالثاً: التحويل من الكلية:
 -ي تةط لتص يل الطالب من الكحية بلك كحية أخةى:

  بليها التص يل ححته الكحية المطح ب  حو ع الطالب ىحك الصد األدنك لمجم ل الدرجا  الل 

 الكحية من المصددة التص يل  ةٍط ٍفق اليها التص يل المةاد الكحية م افقة ىحك حو ع الطالب 

 د استيها  با ي   اىد القح ع بالكحية مثل النجاح في اختحارا  القدرا  بن ٍج 

  يق م الطالب بمح  بستمارة ىدٍع ىن الدراسة ثم يتم ىة ها ىحك لجنة الكحية لحص   ةار ىدٍع

 الطالب ىن الدراسة

  يتم ىة  األمة ىحك الحجنة المةكزية بالجامعة بةئاسة أ.د/ نائب رئيس الجامعة ل ئ ن التعحيم

لطالب ىن التص يل من ٍالطالب ٍمنا  ة األمة م  ٍلك أمة الطالب لحص  مدى بمكانية ىدٍع ا

 الكحية 

 ( يصول الطالب ىحك بيان حالةTranscript بعد سداد الةس م ع ٍيت جه بها بلك الكحية التك يةيد  

 التص يل بليها.

 

 قواعد التوزيع على التخصصات المختلفة

 -يتم توزيع الطالب على البرامج الدراسية وفقاً للمعايير التالية:

)خالع بمتصانا  الهول الدراسك الثانك  بستطالل رغحا   يتم سن ياً :  رغحة الطالب  1)

الطالب تجام اإللتصاق بالحةامج الدراسية المختحهة بالكحية باإلىتماد ىحك بستمارة 

 يمألفا الطالب معدة لهلا ال أن

 1.3أت يقل المجم ل التةاكمك لحطالب فك الهة تين األٍلك ٍالثانية ىن   2)

 -حة لحقسم:نجاح الطالب فك المقةرا  المؤف  3)

  مقةر Introduction to Hospitality Industry – HM 101  لقسم بدارة 

 فنادق

  مقةرTheory of Tourism – TM 101 لقسم السياحة 

ىقد ٍر ة ىمل تعةيهية لتعةيأ الطالب باأل سام ٍدى ة أىضا  من الوناىة   4)

 لت  يح ال    لحطالب بعد تخةجهم.

 فتةة مصددةبىالن الطالب لتسجيل أسمائهم في   5)

لقيا  المهارا  المؤفحة مقابحة  خوية من ممثحك س ق العمل السياحك ٍالهند ك   6)

 لإللتصاق بالقسم العحمك

 ىحك مجحس الكحية الطالب النهائية تخووا    ائم ىة    3)

بىالن الق ائم النهائية لحطالب فك التخووا  العحمية بح حة اإلىالنا  بالكحية ٍىحك   1)

 حية.الم    اإللكتةٍنك لحك

http://vb.elmstba.com/t215539.html
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 القواعد والتنظيمات العامة

 -التـقـويم األكـاديــمي:

ي تمل العام األكاديمي ىحك فوحين دراسيين )الخةيأ ٍالةبي   باإل افة بلاك الهوال الدراساي الوايهي.ٍيمتد  -1

أسابي .ىحما بأن ىادد السااىا   2اسح ىا ع بينما يمتد الهول الدراسي الويهي  05كل من فوحك الخةيأ ٍالةبي  

الهعحية لحدراسة خالع الهول الدراسي الويهي يساٍى ىدد ساىا  الدراسة لنهس المقةرا  خاالع فوال الخةياأ 

 أٍ الةبي .

 التق يم األكاديمي العام ٍالمعتمد بجامعة فارٍ  لهوحي الخةيأ ٍالةبي  -:ي  ح الجدٍع التالي

 اإلسبوع أحداث أكاديمية 

 
 0 ديد الةس مبد  التسجيل المحكة لحمقةرا  ٍتس

 يوم توعية الطالب الجدد 

  بدء الدراسة

 اإلمتصانا  الحديحة   1

 
آخة م ىد لتسجيل المقةرا  ٍتسديد الةس م 

    بدون غرامة

 
بسداد غرامة التسجيل لحمقةرا  ٍتسديد الةس م 

 **تأخير
2 

 بد  فتةة الصلل ٍاإل افة 

 

م  م  آخة م ىد لتسجيل لحمقةرا  ٍتسديد الةس 

 3   **غةامة تأخية

 نهاية فتةة الصلل ٍاإل افة 

 4 دراســـــــــــــــــــة 

 5 دراســـــــــــــــــــة 

 
 دراســـــــــــــــــــة

6 
 القدامك لحطححة آخة م ىد لتقديم طححا  اإلستةداد

 3 دراســـــــــــــــــــة 

 1 إمتحانات نصف الفصل

 2 ـــــــــــةدراســــــــ 

 
 دراســـــــــــــــــــة

10 
 آخة م ىد إلستالم مححغ اإلستةداد لحطححة القدامك 

 11 دراســـــــــــــــــــة 

 
 دراســـــــــــــــــــة

12 
 آخة م ىد لإلنسصاب من المقةرا  

 
 دراســـــــــــــــــــة

13 
 بد  التسجيل المحكة 

 14 ةنهاية الدراس

 15 اإلمتحانات النهائية الشفوية والعملية

 16 اإلمتحانات النهائية التحريرية 

 13 اإلمتحانات النهائية التحريرية 

 بد  أجا ة

 إعالن نتائج 

11 

12 
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التقاا يم ع كمااا يصااق لهاام اجااةا  ا  تعااديل ىحااي منااا   يمااة غةامااا  التااأخية ساان يا*يصاادد مجحااس األ

 ا ٍفقا لحمستجد األكاديمي

يمكان لاحعا الكحياا  بجاةا  امتصاناا  بواهة دٍرياة أثناا  الهوال الدراساي فاي م اىياد  ااد ت : محص ظاة

 تتطابق م  الم اىيد الم  صة أىالم.

 

 التقويم األكاديمي للفصل الدراسي الصيفي

 أحداث أكاديمية اإلسبوع

1 
 فتةة التسجيل

 اإلمتصانا  الحديحة لمقةرا  فول الةبي 

 ة ٍالصللفتةة اإل اف 2

3 
 فتةة اإلنسصاب

 اإلسح ل الةاب   –)امتصانا  منتوأ الهول الدراسك 
4 

5 

 امتصانا  نهاية الهول الدراسي 6

  تطحق الكحية التق يم األكاديمك لهو ع الدراسة طحقاً لحالئصة الداخحية لجامعة فاارٍ  بعاد بىتماادم

 من مجحس الجامعة كل فول دراسك.

 سن ا  مقسمة بلك ثمانية فو ع دراسية. 4جة الحكال ري   فك مدة الدراسة لنيل در 

   يدر  الطالب بالهة ة األٍلك الحغة اإلنجحيزية كحغة أٍلك ٍيختار الحغة الثانية من مجم ىة الحغاا

 .التي يصددفا مجحس الكحية بناً  ىحك ا تةاح مجالس األ سام

  مجاالس األ ساام المتخوواة ٍاىتمااد لغة الدراسة فك الكحياة اتنجحيزياة ٍيمكان بعاد ت صاية مان

 مجحس الكحية تدر  بعا المقةرا  الدراسية كال أٍ أجزا  منها بالحغة العةبية.

 

 ما يلي:وإتمام تسجيل الطالب المستجد  يشترط لقبول أوراق
 

 ة تصقيق المتطححا  األكاديمية لمكتب القح ع التاب  ل  ارة التعحيم العالي.1

 ديمية ب افية أٍ امتصانا   درا  أٍ  ح ع تضعها الجامعة.ة تصقيق أ  متطححا  أكا2

ةاا ت  ياا  الطالااب ٍٍلااي أمااةم بااالعحم ٍالم افقااة ىحااك جمياا  ال ااةٍط التااي تضااعها الجامعااة لاللتصاااق 3

 ٍالتسجيل.

ة اجتيا  المقابحة ال خوية التي تجة  بين الطالب ٍٍلي أماةم ٍباين الحجناة الدائماة الخاصاة باختحاارا  4

 تي يتم ت كيحها بقةار من رئيس الجامعة لهتةة خمس سن ا   ابحة لحتجديد.القح ع ٍال

 أدوار التخرج

 :تصدد أدٍار التخةج بثالثة أدٍار في السنة ىحك النص  التالي

 ة دٍر ي لي 1

 ة دٍر سحتمحة 2

 ة دٍر فحةاية3



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

22 

 نظام الدراسة

 ل الساىة المعتمدة مصا ةة يتم تنهيل الحةنامج الدراسي باستخدام نظام الساىا  المعتمدة ٍتمث

د يقة لكل منهما  ٍذل  أسح ىياً ىحك مدى  50ساىة تطحيقا  ىمحية ) 2د يقة أٍ  50نظةية لمدة 

 .فول دراسي ٍاحد

  يقسم العام األكاديمي بلك فوحين دراسيين فول الخةيأ ٍفول الةبي  باإل افة بلك الدٍرة

أسح ىاًع بينما تك ن مدة الدراسةة في 15  الويهية.تك ن مدة الدراسة في فوحي الخةيأ ٍالةبي

الدٍرة الويهية ستة أسابي  فقط ٍيتم مضاىهة ساىا  التدريس لكل مادة أسح ىيا في الدٍرة 

الويهية حتك تتساٍى م  ساىا  التدريس المقةرة في فوحي الخةيأ ٍالةبي  بصي  ت 

 يتعار  فلا م  التدريب العمحي.

 ثانية ىامة ٍتتهةل الدراسةة ابتداً  من الهة ة الثالثةع ٍيك ن ت  ي  الدراسة في الهة ة األٍلك ٍال

الطالب ىحك أ سام التخون ٍفقاً لحنظام الل  يصددم مجحس الكحية بعد أخل رأ  األ سام 

 .المختوة

   يختار الطالب بالهة ة األٍلك الحغة اإلنجحيزية كحغة أٍلك ٍيختار الحغة الثانية من مجم ىة الحغا

 .دفا مجحس الكحية بناً  ىحك ا تةاح مجالس األ سامالتي يصد

  ساىة معتمدة ىحك األ ل بنجاح 144ي تةط لحصو ع ىحك درجة الحكال ري   بتمام دراسة. 

  ساىة معتمدة في فوحي الخةيأ ٍالةبي ع أما فول  22بلك  12يسمح لحطالب تسجيل من

ىا  معتمدة ٍيمكن رف  ىدد تح  سا 3الويأ فال يسمح بتجاٍ  الساىا  المعتمدة المسجحة ىن 

الساىا  في بعا الصات  الطارئة بعد م افقة مجحس الجامعة بنا ا ىحك ت صية من مجحس 

 الكحية.

 . اتنتظام في حض ر المصا ةا  ٍالدرٍ  العمحية بجحار 
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 الخطة الدراسية بالكلية )نظام الساعات المعتمدة(

First Year - General - Semester 1 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

UGE 01 English (1) 2 2 1 - - 

UEC 01 
Computer skills and programming 
Concepts (1) 

2 1 2 - - 

TM 101 Theory of Tourism 3 3 - 2 - 

GEN 101 Introduction to Economics       3 3 - 1 - 

GEN 102 Business Administration 3 3 - 1 - 

GEN 103 Ethics and Human Rights 2 2 - 1 - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

“X”SL 101 Second Foreign Language (1) 2 1 2 - - 

Total semester credit hours 20  

X=any chosen second language (German, Italian, French, Spanish) 

 

First Year - General - Semester 2 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

UGE 02 English (2) 2 2 1 - UGE 01 

UEC 02 
Computer skills and programming 
Concepts (2) 

2 1 2 - UEC 01 

HM 101 Introduction to Hospitality Industry 3 3 - 2 - 

GEN 104 Geography of Tourism 2 2 - 2 - 

GEN 107 Basic Accounting 3 2 2 - - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

“X”SL 102 Second Foreign Language (2) 2 1 2 - "X"SL 101 

UGE 03 Arabic Language Skills 2 2 - - - 

Total semester credit hours 19  

 

Second Year - General - Semester 3 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

TGE 03 English (3) 2 2 1 - UGE 02 

THM 201 
Introduction to Tourism and Hospitality 
Management  

3 3 - 2 HM 101 

THM 221 Tourism and Hotel Marketing  3 3 - 2 - 

THM 241 Tourism and Hotel Economics  3 3 - 2 GEN 101 

THM 271 
Quality Management in Tourism and 
Hospitality Enterprises  

3 3 - 2 - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

“X”SL 203 Second Foreign Language (3) 2 1 2 - "X"SL 102 

Total semester credit hours 19  
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Second Year – General - Semester 4 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

UC 01 Communication Skills 2 1 2 - - 

THM 211 Franchising in Tourism and Hospitality   3 3 - 2 - 

THM 245 Legal Issues in Tourism and Hospitality 3 3 - 1 - 

THM 261 Human Resource Management 3 3 - 1 - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

ENG 204 Advanced English Language (4) 2 1 2 - TGE 03 

“X”SL 204 Second Foreign Language (4) 2 1 2 - "X"SL 203 

Total semester credit hours 18  

 

General & Common Elective courses 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

GEN 109 History and Civilization of Ancient Egypt 3 

GEN 110 Negotiations 3 

GEN 201 Creative Awareness 3 

GEN 202 Principles of Statistics 3 

THM 121 Advertising and Public Relations 3 

THM 162 Consumer Behavior in Tourism and Hospitality                                                                                                                                      3 

THM 163  Social Aspects in Tourism and Hospitality 3 

THM 164 Tourism and Hospitality Business Ethics   3 

THM 208 Communication Skills in Tourism and Hospitality 3 

THM 362 Customer Service in Tourism  and Hospitality  3 

THM 421 E-Marketing for Tourism and Hospitality 3 

THM 444 Real Estate Valuation for Tourism and Hospitality Projects 3 

   الم تةكةمقةر من المقةرا 2مقةر من لمقةرا  العامة ٍ 2يختار الطالب *

 

Department of Tourism - Third Year – Semester 5 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

TM 312 Tourism Transportation  2 2 - 2 - 

TM 331 Airline Reservation System and Ticketing (1) 3 2 2 - - 

TM 371 Ecotourism  3 3 - 2 - 

TM 391 Industry Internship 1 1 - 2 - - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

ENG 305 English Terminology (1) 2 1 2 - ENG 204 

“X”SL 305 
Second Foreign Language 
(Terminology) (1)  

2 1 2 - "X"SL 204 

Total semester credit hours 16  
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Department of Tourism - Third Year – Semester 6 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

TM 332 Airline Reservation System and Ticketing (2) 3 2 2 - TM 331 

TM 333 Travel Agency and Front Desk Management  3 2 2 - - 

TM 392 Industry Internship 2  1 - 2 - TM 391 

THM 321 Feasibility Study for Tourism and Hospitality  3 2 2 - - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

ENG 306 English Terminology (2) 2 1 2 - 
Co-requisite  

ENG 305 

“X”SL 306 
Second Foreign Language 
(Terminology) (2) 

2 1 2 - 
Co-requisite  
"X"SL 305 

Total semester credit hours 17  

 

Department of Tourism - Fourth Year – Semester 7 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

TM 415 Strategic Tourism Management   3 3 - 2 - 

TM 451 
Tourism Attractions Planning and 
Development  

3 3 - 2 - 

TM 471 International Travel and Tourism 3 3 - 2 - 

TM 481 Tourism  project 1  1 1 - - THM 321 

TM 493 Industry Internship 3 1 - 2 - TM 392 

 2 Elective Courses 6 6 - 2 - 

“X”SL 407 
Second Foreign Language 
(Professional Writing) 

2 1 2 - 
Co-requisite  
"X"SL 306 

Total semester credit hours 19  

 

Department of Tourism - Fourth Year – Semester 8 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

TM 411 Events Management  3 3 - 1 - 

TM 442 Tourism Demand and Forecast 3 3 - 2 - 

TM 472 Tourism and Globalization   3 3 - 2 - 

TM 482 Tourism  Project 2 1 - 2 - TM 481 

TM 494 Industry Internship 4   1 - 2 - TM 493 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

“X”SL 408 
Second Foreign Language 
(Technical Writing) 

2 1 2 - 
Co-requisite  
"X"SL 407 

Total semester credit hours 16  
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Elective courses for Department of Tourism 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

TM 314 Tourism and the Environment 3 - 

TM 316 Tourism Destination Marketing 3 - 

TM 321 Marketing and Sales for Tourism and Leisure 3 - 

TM 334 Retail Travel Services 3 - 

TM 353 Resort Planning and Development 3 - 

TM 354 Tourism Impact and Sustainability 3 - 

TM 412 Tourism Operations Management 3 - 

TM 414 Theme Park Management 3 - 

TM 422 Marketing Research for Tourism Destination 3 - 

TM 431 Automated Travel Systems 3 TM 331,TM 332 

TM 461 Convention and Meeting Planning 3 - 

TM 474 International Tourism Planning and Development 3 - 

 مقررات من الجدول السابق 5يختار الطالب *

Elective courses for Tourism Planning & Development (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

TM 314 Tourism and the Environment  3 - 

TM 353 Resort Planning and Development  3 - 

TM 354 Tourism Impact and Sustainability 3 - 

TM 474 
International Tourism Planning and 
Development  

3 
- 

THM 444 
Real-Estate Valuation for Tourism and 
Hospitality Project  

3 
- 

 

Elective courses for Tourism Destination Markets (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

TM 314 Tourism and the Environment 3 - 

TM 316 Tourism Destination Marketing 3 - 

TM 321 Marketing and Sales for Tourism and Leisure 3 - 

TM 415 Strategic Tourism Management 3 - 

TM 422 Marketing Research for Tourism Destination 3 - 

THM 421 E-Marketing for Tourism and Hospitality 3 - 

Elective courses for Tourism, Leisure & Event management (minor) 

Course 

code 
Course title 

Credit 

hours 
Pre-requisites 

TM 314 Tourism and the Environment 3 - 

TM 321 Marketing and Sales for Tourism and Leisure  3 - 

TM 413 Sports Tourism and Event Management  3 - 

TM 414 Theme Park Management  3 - 

TM 461 Convention and Meeting Planning  3 - 

HM 352 Travel and Hospitality Catering Management  3 - 

THM 362 Customer Service in Tourism and Travel  3 - 
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Elective courses for Tourism & Travel Business (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

TM 334 Retail Travel Services  3 - 

TM 412 Tourism Operations Management  3 - 

TM 431 Automated Travel Systems  3 TM 331,TM 332 

TM 443 Travel Agency Accounting  3 GEN 107 

HM 352 Travel and Hospitality Catering Management 3 - 

THM 362 Customer Service in Tourism and Travel  3 - 

Department of Hotel Management - Third Year – Semester 5 

Course 

code 
Course title 

Credit 

hours 
L P T Pre-requisites 

HM 311 Rooms Division Management   3 2 2 - - 

HM 331 
Principles of Food Selection , Preparation and 
Evaluation  

3 2 2 - - 

HM 341 Hospitality Accounting System  3 2 2 - GEN 107 

HM 391 Industry Internship (1) 1 - 2 - - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

ENG 305 English Terminology (1) 2 1 2 - ENG 204 

“X”SL 305 Second Foreign Language (Terminology) (1) 2 1 2 - "X"SL 204 

Total semester credit hours 17  

Department of Hotel Management - Third Year – Semester 6 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

HM 333 Food Production Technique  3 1 4 - HM 331 

HM 334 Food and Beverage Management  2 2 - 2 - 

HM 392 Industry Internship (2) 1 - 2 - HM 391 

THM 321 Feasibility Study for Tourism and Hospitality  3 2 2 - - 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

ENG 306 English Terminology (2) 2 1 2 - 
Co-requisite 

ENG 305 

“X”SL 306 Second Foreign Language  (Terminology) (2) 2 1 2 - 
Co-requisite  
"X"SL 305 

Total semester credit hours 16  

Department of Hotel Management - Fourth Year – Semester 7 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

HM 412 Hospitality Strategic Management  3 3 - 2 - 

HM 431 Menu Planning and Design  3 2 2 - - 

HM 451 Hospitality Facilities Planning and Design  3 2 2 - - 

HM 481 Hospitality Project 1  1 1 - - THM 321 

HM 493 Industry Internship (3) 1 - 2 - HM 392 

 2 Elective Courses 6 6 - 2 - 

“X”SL 407 
Second Foreign Language  (Professional 
Writing)  

2 1 2 - 
Co-requisite  
"X"SL 306 

Total semester credit hours 19  
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Department of Hotel Management - Fourth Year – Semester 8 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

L P T Pre-requisites 

HM 411 Resort and Condominium Management   3 3 - 2 - 

HM 434 Safe Food Service Management 3 3 - 2 - 

HM 441 Revenue Management in Hospitality Industry   3 3 - 2 - 

HM 482 Hospitality Project 2  1 - 2 - HM 481 

HM 494 Industry Internship (4) 1 - 2 - HM 493 

 1 Elective Course 3 3 - 1 - 

“X”SL 408 Second Foreign Language (Technical Writing) 2 1 2 - "X"SL 407 

Total semester credit hours 16  

Elective courses for Department of Hotel Management 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

HM 313 Hotel Management Information Systems 3 - 

HM 315 International Hotel Management (Contracts) 3 - 

HM 316 Small Hospitality Business Organizations 3 - 

HM 322 Hospitality Sales Force Management 3 - 

HM 323 Marketing Research for Hospitality Industry 3 - 

HM 335 Principles of Nutrition 3 - 

HM 336 Current Issues in Food Service Industry 3 - 

HM 337 Food and Beverage Control 3 - 

HM 338 Banquet Management (Events/Conferences/Functions) 3 - 

HM 352 Travel and Hospitality Catering Management 3 - 

HM 419 Entrepreneurship in Hospitality Industry 3 - 

HM 422 Promotional Strategies 3 - 

HM 432 Restaurant Management 3 - 

HM 433 Quality Assurance for Food Operations 3 - 

HM 443 Hospitality Cost Accounting 3 - 

HM 462 Special Studies in International Human Resources Management 3 - 

 مقررات من الجدول 5يختار الطالب *

Elective courses for Internal Hotel Management (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

HM 313 Hotel Management Information System 3 - 

HM 315 International Hotel Management (contracts)   3 - 

HM 322 Hospitality Sales Force Management 3 - 

HM 462 
Special Studies in International Human Resources 
Management  

3 - 

TM 472 Tourism and Globalization 3 - 

THM 421 E-Marketing for Tourism and Hospitality 3 - 
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Elective courses for Hospitality Management Entrepreneurship (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

HM 313 Hotel Management Information System 3 - 

HM 316 Small Hospitality Business Organizations 3 - 

HM 337 Food and Beverage Control 3 - 

HM 419 Entrepreneurship in Hospitality Industry 3 - 

HM 443 Advanced Hospitality Accounting 3 - 

THM 444 
Real Estate Valuation for Tourism and Hospitality 
Projects 

3 - 

Elective courses for Mass Catering Management (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

HM 335 Principles of Nutrition 3 - 

HM 336 Current Issues in Food Service Industry 3 - 

HM 337 Food and Beverage Control 3 - 

HM 338 
Banquet Management 
(Events/Conferences/Functions) 

3 - 

HM 433 Quality Assurance for Food Operations 3 - 

HM 443 Hospitality Cost Accounting 3 - 

Elective courses for Hospitality Marketing (minor) 

Course 
code 

Course title 
Credit 
hours 

Pre-requisites 

HM 322 Hospitality Sales Force Management 3 - 

HM 323 Marketing Research for Hospitality Industry 3 - 

HM 422 Promotional Strategies 3 - 

TM 461 Convention and Meeting Planning 3 - 

TM 472 Tourism and Globalization  3 - 

THM 421 E-Marketing for Tourism and Hospitality   3 - 
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 أنماط التعليم والتعلم المستخدمة

خط ا  بجةائية منتظمة ٍمتسحسحة بصي  تك ن  امحة ٍمةنة ٍمةاىية هي :  استراتيجية التعليم والتعلم

لطحيعة المتعحمينع ٍالتي تمثل ال ا   الصقيقي لما يصدث داخل القاىة الدراسة من استغالع اإلمكانا  

 ستهدفه.المتاحةع لتصقيق المخةجا  التعحيميه الم

 أفدال بلك لح ص ع ىض  فيئة التدريس يتحعها التي ٍالخطط األساليب بلك ت ية التعحيم ٍبستةاتيجيا 

 المناسحة الحيئية خحق آلية تصدد ٍالتي ىض  فيئة التدريس  حل من التعحم ع بينما طةق التعحيم ىادة تستخدم

 لحتعحم

 

  

 
Presentation

s  
Reports Projects 

Pre-Class 
Quiz 

Class 
discussions  

Practical 
Internship 

Research 
Written 
Exams 

Assignments Role Play 
Brain -

Storming  
Case Study 

Certification & Report 
From The Field 
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 المستخدمة أساليب التقييم

 

 

  

Projects 

Reports 

Presentations  

Pre-Class Quiz 

Class 
discussions  

Written 
Exams 

Assignments 

Role Play 

Brain 
Storming  

Case Study 

Practical 
Internship 

Research 

Certification 
& Report 
From The 
Field 
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 الطالبىنظام الدعم 

 -أوًت: الدعم النفسى:

 اتهتمل ابللةلل اعالتع فاعل املايعلنيهامنامشكالتالميلعل ايلهلاعالكامناخال االسلعلتاالمكتبي ا
 أعاعال االةال ابلتلي االكاقاخ االميلض اتا/االتم ينا/االعمل .

 متلبع اصنقع االشكلعىاالخل ابللةال اعال قاعليهل 
 قا ةاالفنلق (مؤاا ةاالةال اف االس اءاعا  لض اءا)مث اتققي اب قيلتاالتهنص اأعاالعااءابلس اكلي االسيلي اعا 
 م اعلةاالةلل اف ا فعاالغيل اف ايلل ام ضها)بش ةاقبع االعا االم ض امناخال االكشفاالةب ا

عتملقاالعا االم ض (  مناقب االعيلقةاالةبي ابللجلمع اعا 
 يناق اسيلالليفلظاعل ايللته االنفسي امنااتكتصل انتيج ااتلي املاييلك افصع االتقعي اللةال االمتعث ا

االكاالتعث ابش ةاانتظلمه االق اسي.
  تققي اشهلقاتاالتققي اللةال االمتفعقيناعل امستعىااألقسل االعلمي 
  كتلب اأسملءاالةال االمتفعقيناف العي االش فابللكلي 
 ين/اعىااإليتيلجلتاالخلص ال فعا عحاتكليفابعضاالةال االمتفعقينابمعلعن اامالصه امناالمتعث ا

التعلعناعالمشل ك ابيناالةال اععق اشعع االةلل االمتعث ابللعال اعايسلساكالامناالتفع اعالمتعث ا
ابقيمتهاكف ق.

ا-:ثتناًت: الدعم المتدي
 ا%07خص االمص عفلتاللةال االمتفعقيناالملتيقينابنسب اأعل امنا
 اهلص اف ايلتتاالةال االغي اقلق يناخص اجاءامناالمص عفلتاأعااإلعفلءاالن
 امنحامكلفأةاتفع اللةال االمتفعقيناق اسيل ا
  اتققي ااشهلقاتاتققي اتشجيعل اله اعل امايقامناالتفع

 -ثتلثًت: الدعم الصيى:
 اتعقيعاالكشفاالةبياعل االةال اقب االتيلقه ابللكلي ا
 اتعفي اعيلقةاقاخ امبن االكلي ال علي االةال اصييل ا
 انظل االتأميناالصي اللةال امناخال االتعلققامعامستشفيلتاخل جي اتةبي ا
  اتعفي اسيل اتاإسعلفالنق االةال اإل االمستشفيلتاالخل جي
  اتعفي اعققامنااألةبلءاالمتف غينال علي االةال
 اتعفي ااألقعي االالام العال االةال امناخال االعيلقةاالةبي ا
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 ثااألجهاةاالةبي التققي االخقملتاالةبي ابصع ةامتكلمل اعيقي اتعفي اعيلقاتاةل ااألسنلنامجهاةابأيق
العيلقةانخب امناأكفأااألسلتاةاعيسلعقه اةلق اتم يضامق  اعل اأعل امستعىاعبخصعملتاخلص ا

اللةال 
 تعفي اعيلقةاالعال االةبيعيامجهاةابأيقثااألجهاةاالةبي اعيقق اأخصلصياالعيلقةاالخقم االةبي االكلمل ا

السليم االعلمي اللم ض اعيقي االعيلقةانخب امناأكفأااألسلتاةاعيسلعقه اةلق اتم يضامق  اعال علي ا
 عل اأعل امستعى

ا-:: الدعم اإلجتمتعىيابعتً 
 ق اس ااألبيلثااتجتملعي االمققم امناالةال امناغي االقلق يناعالكالليصع اعل اخص ا

اللمص عفلتاأعاإعفلءامنهلانهلصيل ا
 يم اليلتتاالةال اعي االمشكالتاالت اتعاجهاالةال اسعاءامعااس ه اأعامعامتلبع االم شقااألكلق

ابعضه االبعضا.
  اإجتملعلتاالم شقينااألكلقيميينا/اإقا ةاالكلي امعاالسلقةاأعليلءااألمع
 اإعقاقاإفةل اجملع ايشل كافيهاالةال ا
 ابي اإليتفلتتاب أساالسن اععيقاالي ابمشل ك االةال امناخال ااألنشة االةال
  اإعقاقاع شاعم اللةال اعناة  االتغاي االسليم اعالعالجي
 المس حاالةالبياإلقلم اللمنلسبلتاعاليفالتاالةالبي اعيت ااستخقا اهاااالمس حالكلف ااألغ اضاالتيا

اته االمجتمعاالةالبي
 م كااالنسخاCopy Centerك اتالتعفي االملقةاالعلمي اللمق  اتاييثاتتعف ابهاجميعاالميلض اتاعماا

االيص االعملي ابأسعل اخلص اللةال .
 المالع اييثايتعاف املع الك ةاالقق ابمقلييساقعلي ااعاأ ضي امناالنجي ا،املعبينالك ةاالقق ا

الخملسي ا،املع الك ةااليقامتعققااألغ اضا،املع الك ةاالسل ا،املع اللك ةاالةلص ةا،اأ بعامالع ا
اللتنسااأل ضيا،اصلل التنساالةلعل 

 اخقملتاعتسهيالتااضلفي اللةال ااعيااتيتيلجلتاالخلص ا،اييثامم اتاخلص السهعل اتعفي 
 العصع اإل االمبلنيا،اتصمي اعاسعاتبعا االمصلعقاعاالمق جلتاعاالفصع االق اسي .

ا-:: إعتنة الطال  المتعثيانختمستً 
  ا-:تيقيقاعااكتشلفاالةال املاقب االتعث اعاالةال االمتعث يناق اسيلامناخال
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تيقيقاالةال املاقب االتعث امناخال اامتيلنافصليافيااألسبع االثلمنامناك افص اق اسيا .1
%اعاكالكامناخال امتلبع ايضع اأعاتغي االةال ابنسب اأكث اا07ممنايصلعااعل اأق امنا

جتملعلتاالم شقااألكلقيم .ا52منا ا%افياالميلض اتاالنظ ي اعالتمل يناالعملي اعا 
ث يناق اسيلامناالةال اال اسبيناأكث امنام ةافيااتمتيلنلتاالنظ ي افيانفساتيقيقاالةال االمتع .5

االملقةاأعااليلصليناعل امعق ات اكم اأق امن
 : ا-إعقاقاب امجا علي االةال االمتعث يناق اسيل

اتةبي اقعاعقاخلص ابللةال االمتعث يناق اسيل ا .0
ا يناق اسيل ايقع االم شقااألكلقيم ابإعقاقابيلنابأسملءاالةال االمتعث .4
يقع االم شقااألكلقيم ابإعقاقاخةةاق اسي اللةال االمتعث يناعمتلبع امستعاه االعلم اعمقىا .2

اتققمه اعي االمشلك االق اسي االت اتعاجهه 
يلتقياالم شقااألكلقيم ابللةال االمتعث يناق اسيلاأعاالمع ضيناللتعث امناخال االسلعلتاالمكتبي ا .6

تيقيقاأعقلتاأخ ىايس اايتيلجلتاالةال اعاالكالمنلقشته افياأسبل االمعلن اعل امكتبهاأعايت ا
االتعث ععضعااليلع االمنلسب اللتغل اعليهل.

عقاقايص اللةال االمتغيبيناألكث امنا .0 %افياا52متلبع انسب االيضع اعالغيل اللةال اعا 
اااتك  االغيل ايت اإ سل اإناا اتاغيل  عالنااالق عساالعملي اعالميلض اتاالنظ ي ،اعا  إليه اعا 

اأسملءه المنلقشته افيامع ف اأسبل االغيل اعميلعل االتغل اعليهل.
يقع االم شقااألكلقيم ابعم اتق ي اعناالةال االمتعث يناق اسيلاالايايقع ابمتلبعته اعاعنامقىا .8

ااستجلبته .
 اعنايت اقيلسافلعلي اب نلمجا علي االةال االمتعث يناق اسيلاعناة ي ااستبيلنلتا ضلاالةال .9

 خقملتاالقع اعكالكامناخال اتتبعانسب االنجلحاعتقل ي االم شقينااألكلقيميين.

ا-:: يعتاة الطال  الوافدانستدستً 
 .اتعفي االمعلعملتاالخلص ابكلف االب امجاالق اسي اف االكلي اعش عةااتلتيل ابهل
 اممكناتسهي اإج اءاتاتققي اأع ا االةال االعافقينالإللتيل ابللكلي اف اأس  اعقت
  اتيسي اعمتلبع اإج اءاتاالتسجي اللةال االعافقيناقاخ االكلي
 تع يفاالةال االعافقينابللخقملتاالمتلي اله ابللكلي ا/االجلمع اسعاءاتعليمي اأعاثقلفي اأعاصيي ا....ا

اعغي هل.
 ا متلبع االةال اف اق اسلته امناخال االم شقااألكلقيم اللةلل ا،اعتالي االصععبلتاالت اتعاجهه
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 تعفي امعلم االلغلتاعالت اتتيحاف ص الق اس اعتعل االعقيقامنااللغلتااألجنبي االمختلف امث ااإلنجلياي ا
اعالف نسي اعاأللملني اعاألسبلني امناخال اتنظي اقع اتاتق يبي ابصف اقع ي اعبأسعل امقبعل 

 اف قا1777تعفي اقلع االمؤتم اتا،اعالت اتسعاملايق  امنا
 الخقم ااإللكت عني(اعالكامناخال االمعقعااإللكت عنياللجلمع ا www.pua.edu.egاعخقم ااإلنت نتا)

االالسلكي اعالب يقااإللكت عنياالجلمعياللةلل .
 الخقم االبنكي التسهي اسقاقاالمص عفلتاالق اسي اعانجلااجميعاالمعلمالتاالبنكي ،اييثايعجقاف  ا

اي اخقم ابنكي امتمياةاللةال .(اقاخ اجلمع افل عسالتققCIBللبنكاالتجل ياالقعليا)
 م كااالنسخاCopy Centerلتعفي االملقةاالعلمي اللمق  اتاييثاتتعف ابهاجميعاالميلض اتاعماك اتاا

االيص االعملي ابأسعل اخلص اللةال .
 (كنااألةلعم ا Food Courtاعالاىايقع ابتققي اجميعاأنعا االمش عبلتاعالعجبلتاللةال انظي ا)

اأسعل امقبعل .
 مناالجلمعياييثايعجقاعققاعاف امناأف اقااألمناالجلمعيابجميعامنشآتاالي  االجلمعيالضملنااأل

اانتظل االييلةابللجلمع 
 تعفي اأملكنالإلقلم امناخال افنق االجلمع اGrand Plaza 

 -ستدسًت: إيشتد وتوجاه الطال  الجدد:
 بهلامناخال اب امجاإ شلقي اتعجيهي .تهيص االةال االمستجقينالمع ف االييلةاالجلمعي اعنظل االق اس ا 

 يع االتععي اOrientation Dayا 
 إجتمل اأعليلءااألمع امعاعميقاالكلي ا 
 جعل اتع يفي ابللكلي ا 
  متلبع االم شقينااألكلقيميينابقءا امناالسن ااألعل 

 عابقءاالعل اعاألس االةالبي اللةلل االجققامناخال اتققي االععياعاإل شلقاله اماالةال مسلعقةااتيلقا
االق اسي.

 .تع يفاالةال ابأنشة االكلي اعيثه اعل ااتشت اكابهل 
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 نظام الدعم األكاديمى

 :التعجي ااتكلقيم اللةال االجقق- 
 : تنظ االكلي اب امجاإ شلقي اتعجيهي اللةال االجققاالملتيقينابللكلي امث- 

 يع االتععي اOrientation Dayا 
 الكلي ااإجتمل اأعليلءااألمع امعاعميق 
 لقلءاتامعاالةال االققام ا 
 جعل اتع يفي ابللكلي ا 
  متلبع االم شقينااألكلقيميينابقءا امناالسن ااألعل 

 قلي ااإل شلقااألكلقيم ايقيثاا–تعفي اقلي االةلل ا 
  المعقعااإللكت عن اللكلي 
 مجمععلتااإل شلقااألكلقيم اعل اWhat's Up 

 اللةال االمتعث البيثامشلك  الجن  االةال االمتعث يناتشكي  اهؤتء ااج اءاتالقع  عقاق اعا   ين
 لتيسينايلتته 

 ااإللتاا ا اض ع ة اعل  اعالتنبيه ااألكلقيميين االم شقين اة ي  اعن ابللةال  االقع ي اإلجتمل 
ابلليضع اعالتفلع ابجميعاالميلض اتاالنظ ي اعالعملي .

 ه ابللةال ،المنلقش االتغاي ااجتمل االم شقااألكلقيمياالعل ابللم شقينااألكلقيميينابعقااجتملع
ال اجع امناالةال اعأيامشلك اققاعاجهته ،اعمناثّ ا فعهلاإل اإقا ةاالكلي اتتخلااملايلا امنا

ااج اءاتاتصيييي .
 اعل ا اللعقعف االميلض ات ايضع  اعن االمتغيبين االةال  اأمع  ابأعليلء ااألسبععي اتتصل 

اهل.أسبل اعق ايضع ه ،اع صقاهاهااليلتتاعالتعلم امع
 تعجيهاالسلقةاأعضلءاهيص االتق يساإل اتكليفاالةال االمتعث ينابمجمعع امناالمهل االعلمي ا

عالبيثي اعالعملي ااإلضلفي ،اعالكالتيقي اهقفين؛اأعت ،اتيسيناق جلتاأعمل االسن االخلص ا
ابه ،اعثلنيل ،ااكسلبه االمهل اتاعالخب اتاالمةلعب .

 اال انهلي  افي اإمتيلنلتاعملي  اإج اء القيلساالمهل اتاالمهني  االق اسي  Professionalفص 
Skillsا)ا الهل اُي صق اق جلتا17لقىاالةال ، اتيسين اأعت ، التيقي اهقفين؛ اعالك اق جلت، )

االمهني ا االمهل ات ااكتسبعا االةال اقق اأن امن االتأكق اعثلنيل ، ابللةال ، االخلص  االسن  أعمل 
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النععي امناالمهل اتايصع اقيلسهلامنااالمفت ضاأنايعةيهلاله اك امق  ،اعخلص  اأناهاه
 خال ااإلمتيلنلتاالنظ ي .

 . متلبع االةال اأكلقيميل اعا  شلقه اعماليظته اع فعاالتقل ي اعالتعصيلتاللم شقااألكلقيم االعل 
  اإجتملعلتااإل شلقااألكلقيم
  اإلستمل اله اف اأعقلتاالسلعلتاالمكتبي 

 التيس االةال ابلتقت ايلتاعالنصلصح االتغل اعل اتاعيق اف  اعمسلعقته  االعلمي، اتيصيله  ين
 مشلكله ااألكلقيمي اعاإلقا ي 

  اإجتملعلتااإل شلقااألكلقيم
 االتفلع امعه اأثنلءاالميلض ات
  االتفلع امعه اأثنلءاأعقلتاالتمل يناعالعمل
  السلعلتاالمكتبي 

 قت احااإلهتمل ابيلتتاالتأخ االق اسي،اعالعم اعل اق اس اأسبل االكاالتأخ اعتق قي ايقاالععناعا 
 اليلع االمنلسب .

  امتلبع اتقق /تأخ اق جلته ابإمتيلنلتاالنظ ي ا/االعملي
  اإجتملعلتااإل شلقااألكلقيم
  المتلبع امعاأعليلءااألمع 
  السلعلتاالمكتبي 

 العم اعل اتعةيقاالعالق ابيناالةال اعأعضلءاهيص االتق يساعبنلءاعالقلتاإجتملعي اللةلل ا
 معاامالصه.

 اايلقةااألنشة االةالبي ا
  ايلقةاال يالتاالعلمي اعالت فيهي 

 عجعقالجن الفي اشكلعىاالةال اعيعجقاصنلقي التلقيهلا 
  صنقع اشكلعىاالةال 
  ملاشفلهي  مناخال ا ؤسلءااألقسل االعلمي امبلش ةاإملاكتلب اعا 
 (مناخال اإجتملعلتامعاالسلقةااألسلتاةاأعضلءاهيص االتق يساO.H) 
 ااإلتيلقمناخال اةال  
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 .ق اس االظعاه االسلعكي االسلبي البعضاالةال اعالعم اعل اإيجلقايلع امنلسب الهل 
  اإجتملعلتااإل شلقااألكلقيم
  التعاص امعاأعليلءااألمع 

  علي االةال االمتفعقيناعا  شلقه اعمعلعنته اعل ااتستم ا اف االتفع  
  اإجتملعلتااإل شلقااألكلقيم
 االتفع االق اس تشجيعه اعل ااإلستم ا اف  

 . اتهتمل ابللةال االمعهعبيناعقع اإبقاعلته 
  اتنع ااألنشة االةالبي
 مكلفأةاالمتميايناعالمعهعبيناعالمبقعين 

 مسلعقةاالةال ااعىااتيتيلجلتاالخلص اعل االتيصي االعلمياعالتكيفااإلجتملعياعالنفسي،ا
 عق اس امشلكله اعالعم اعل ايلهل.

 اقيم إجتملعلتااإل شلقااألكل
  االتعاص امعاأعليلءااألمع
 اعم اميلض اتا/اتمل يناإضلفي ا
  ااإلستمل اله اف اأعقلتاالسلعلتاالمكتبي
  متلبع اتققمه االق اس امناخال اق جلتاأعمل االسن اعاإلمتيلنلتاالنظ ي ا/االعملي 

 االعظل اف  االنجلح امن ايمكنه  ابمل االعملي  اللييلة اعتهيصته  االنهلصي  االسن  اةال  صفامسلعقة
 المختلف اعخقم االمجتمع.

 اتنع اعايلقةاالمشل يعاالبيثي االم تبة ابللمجتمعاالميية
 ا بةامش ععلتاالتخ  ابقضليلاالمجتمع
  تنع اف  االتق ي االميقان 

  تشجعاالكلي االةال اللمشل ك افيااألنشة االةالبي االمختلف اعف ااألس اعاللجلناالمختلف 
 كلف اايتيلجلتاالةال اتنع ااألنشة االةالبي االتياتلبي 
  مشل ك اأعضلءاهيص االتق يسامعاالةال ابلألنشة االةالبي 
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 اعالعللميها االميليه اعالفنققي  االسيليي  اعالقع يلت االعلمه اعالمألفلت ابللم اجع االكلي  امكتب  تاعيق
 اليقيث 
 لت(م اجع اتقيي االمكتب االةالبي االيللي امنانليي ا صيقاالكت اعالقع يلتاا)قلعقةابيلن 
  قع االمكتب ابأجهاةاالتكييفاأجهاةاالكمبيعت 
  إمقاقاالمكتب ابأيقثاالكت اعالم اجعاعالقع يلتاالسيليي اعالفنققي االميلي اعالقعلي 

 ا
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 إكتشاف الطالب المتعثرين آليةأوالً: 

 -:خالع من دراسيا المتعثةين الطالب ٍ التعثة  حل ما الطالب اكت ال ٍ تصديد .1

 فول كل من الثامن األسح ل في فوحي امتصان خالع من التعثة  حل ما الطالب تصديد .1

 تغيب أٍ حض ر متابعة خالع من كلل  ٍ % 30 من أ ل ىحك حوح ا ممن دراسي

ٍبجتماىا   العمحيةمصا ةا  النظةية ٍالتمارين ال في % 25 من أكثة بنسحة الطالب

 المة د األكاديمك.

 اتمتصانا  في مةة من أكثة الةاسحين الطالبمن  دراسيا المتعثةين الطالب تصديد .2

 . 2أٍ الصاصحين ىحك معدع تةاكمك أ ل من  المادة نهس في النظةية

 -:دراسياً  المتعثةين الطالب رىاية بةامجبىداد  .2

 تطحيق   اىد خاصة بالطالب المتعثةين دراسياً  .1

 يق م المة د األكاديمك بإىداد بيان بأسما  الطالب المتعثةين دراسياً  .2

يق م المة د األكاديمك بإىداد خطط دراسية لحطالب المتعثةين ٍمتابعة مست افم العحمك  .3

 ٍمدى تقدمهم ٍحل الم اكل الدراسية التك ت اجههم

 خالع من عثةلحت المعة ين أٍ دراسيا المتعثةين بالطالب المة د األكاديمك يحتقي .4

 الطالب احتياجا  حسب أخةى أٍ ا  تصديد يتم أٍ مكتحه ىحك المعحنة المكتحية الساىا 

 .ىحيها لحتغحب المناسحة الصح ع التعثةٍٍ   أسحاب في لمنا  تهم ذل  ٍ

 25  حل بح غهم  المتغيحين لحطالب حوة ٍبىداد لحطالب ٍالغياب الصض ر نسحة متابعة .5

برساع  يتم الغياب تكةر بذاع ٍٍالصون العمحية ٍالتمارين المصا ةا  فيغياب  %

 ٍمصاٍلة الغياب أسحاب معةفة في لمنا  تهمفم أسما  بىالنبنلارا  غياب بليهم ٍ

 .ىحيها التغحب

 ٍ بمتابعتهم يق م الل  دراسيا المتعثةين الطالب ىن تقةية بعمليق م المة د األكاديمك  .6

 .استجابتهم مدى ىن
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 ر ا استحيانا  طةيق ىن دراسيا المتعثةين الطالب رىاية بةنامج فاىحية  يا  يتم .3

ٍتقارية المة دين  النجاح نسحة تتح  خالع من ٍكلل  الدىم خدما  ىن الطالب

 األكاديميين.

 الموهوبين آلية إكتشاف الطالب ثانياً: 

 أىضا  فيئة التدريسحوة الطالب الم ف بين في بداية كل ىام دراسي م  تكحيأ أحد  .1

 المتميزين باإل ةال ىحك رىايتهم.

 ىمل ل حة  ةل خاّصة بالطالب الم ف بين م  ببةا  نماذج من أىمالهم. .2

ب ةا  الطالب الم ف ب في الن اط التي تعز  م فحته ٍتوقحها ٍاستغالع المناسحا  في ببةا   .3

 الطالب الم ف ب.

 ت جي  الطالب الم ف بين ىحك تنمية م افحهم ٍاتستمةار فيها. .4

لحطالب الم ف بين ٍتسجيل ذل  في محأ الطالب م  مالحظة بىطا   األكاديمكتابعة المة د م .5

 الطالب الهةصة لحتعحية ىن م افحه.

 .الكحيةاإل ادة بالطالب الم ف بين في المناسحا  التي تقيمها  .6

 ت فية التجهيزا  ٍالمالىب ٍالمعامل ٍتهيئتها لممارسة اله ايا  ٍتنمية الم افب. .3

لممارسة ف اياته ٍت جيهه من األن طة الطالبية  ٍ تبىطا  الطالب الم ف ب فةصة أكحة في  .1

 الن اط مسئ ع حل 
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 المتفوقين آلية إكتشاف الطالب ثالثاً: 

 -:خالع من دراسيا المته  ين الطالب اكت ال ٍ تصديد .1

 فول كل من الثامن األسح ل في فوحي امتصان خالع من المته  ين الطالب تصديد 

 تغيب أٍ حض ر متابعة خالع من كلل  ٍ % 30 من أىحك ىحك حوح ا ممن دراسي

 ٍبجتماىا  المة د األكاديمك. العمحيةمصا ةا  النظةية ٍالتمارين ال يف الطالب

 3.5من الصاصحين ىحك معدع تةاكمك أىحك من  دراسيا المته  ين الطالب تصديد . 

 -:دراسياً  المته  ين الطالب رىاية بةامجبىداد  .2

 بالكحية  المته  ين الطالب حوة  

 الته ق ىحي اتستمةار ىحي لت جيعهم الطالب لهؤت  فةدية مقابال  ىمل  

 مناسحا  الكحية ٍتكةيمهم  في المته  ين بالطالب اإل ادة 

 لحقيادة فك بىداد ٍتنظيم المؤتمةا  العحمية ٍٍرش العمل  فةى المته  ين الطالب منح

 ٍ...... غيةفا

 الع ن يد ٍتقديم الطالب فؤت  لةىاية أىضا  فيئة التدريس بالقسم العحمك م  التنسيق 

 الته ق فلا ىحي لحمصافظة ذل  يستدىي ىندما

 ٍبىالن أسمائهم بها بالمته  ين خاصة  ةل ل حة تنهيل 

ا 
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 آلية تشجيع الطالب على ممارسة األنشطة الطالبية

 

ت  ي  استمارة رغحا  ىحك الطالب ىن لجان األن طة الطالبية التك يةغح ن بات تةا   .1

 هاب

 لتصديد الةحال  التةفيهية التك يةغح ن بها. رغحا  ىحك الطالب ت  ي  استمارا  .2

 كل لجنة يق م طالبها بتصديد  اتن طة التي يةغح ن في ممارستها . .3

ٍرغحاته فك األن طة ٍ   خطط الن اط الطالبي بما يتال م معمست ى ٍ درة الطالب  .4

 المختحهة

 المعاٍنة فك األن طة الطالبيةم اركة أىضا  فيئة التدريس ٍالهيئة  .5

 هادا  ت  ي  ع ٍكلل   الن اط مزاٍلةتقديم الج ائز الةمزية ت جيعا لما  د ام ا بأدائه في  .6

 تقدم لهم من ىميد الكحيةفك األن طة الطالبية دٍر بار  لمن لهم تقدية

  مالئهمتكةيم الم اركينأمام لحهل ىام تنظيم  .3

 عاع في الن اط الطالبي بح حة اإلىالنا  بالكحيةأسما  الطالب اللين لهم دٍر ف ٍ   .1
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 آلية دمج ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المجتمع الطالبى

 

  لحطالب ذٍى اإلحتياجا  الخاصة م  أ ةانهم من الطالب  أفمية ىمحية الدمجب الكحيةمجتم  تهيئة

 المستمةة  ٍت جيه الطالب ىحي مةاىاة ذٍ  اتحتياجا  الخاصة . الت ىيةمن خالع 

 الكحية فك ي م الت ىية فك بداية لزيارة  ٍدى تهمالكحيةبم اىيد التسجيل في  أٍليا  األم رالم بى

 .العام اتكاديمك

  أٍ ىة  مو ر ىن المةافق الجامعية التي يمكن أن يستهيد منها الطالببىداد فيحم ٍثائقي/ 

يُقدم ع  ذٍ  اتحتياجا  الخاصة موص بة ب ةح مهول لهم ىن كيهية اتستهادة من فلم المةافق

فلم العة  لحمستهيدين منه من الطالب ذٍ  اتحتياجا  في لقا  مهت ح معهم ٍي  ل ىحيهم في 

 CDs.فيئة أ ةاى مدمجة 

 تثقيهية ىن الصق ق العامة لحطالب ذٍ  اتحتياجا  الخاصة  ا مصا ة 

  ذٍى طالب تستقحاع الطالب البتهيئة أىضا  فيئة التدريس / أىضا  الهيئة المعاٍنة  يام

ت جيه انتحافهم نص  أساليب التعامل المناسحة لكل فئة من فئا  ذٍ  اإلحتياجا  الخاصة ٍ

 .اتحتياجا  الخاصة

  أٍليا  في اجتماىا   لٍى اتحتياجا  الخاصةلحطالب فك المجتم  الطالبكطةح م   ل الدمج

 . الكحيةفي هم أفمية انتظام ٍت  يحع األم ر 

  أسح ب حل )كتنمية مهارا  التهكية الةئيسة بستخدام أساليب داخل المصا ةا  تسافم فك

 ىحك سحيل المثاع  الم كال  بطةق ببداىية

 

 

 

  

http://vb1.alwazer.com/t3813.html?s=04ab14cb2b4cc1a688a834924220d3c8
http://vb1.alwazer.com/t3813.html?s=04ab14cb2b4cc1a688a834924220d3c8
http://vb1.alwazer.com/t3813.html?s=04ab14cb2b4cc1a688a834924220d3c8


 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

52 

 التدريب  الميدانى:

ركنا أساسيا من أركان بةنامجها األكاديمي؛  -يمثل التدريب العمحي في كحية السياحة ٍبدارة الهنادق 

ألنه ينح  من رسالة الكحية ٍأفدافها العامة الحتين تستهدفان الج دة العحيا في بطار سعيها لتط ية 

المسيةة التعحيمية ٍالعحمية ٍالمعةفية لديها بالتعاٍن م  مؤسسا  المجتم  ذا  الوحة بو رة ىمحية 

مستمدة من معطيا  ال ا   العمحي لج انب العحم ٍالمعةفة المختحهةع ٍبتاحة الهةى لحطالب بالتهاىل 

طالب اكتساب مهارا  م  س ق العمل أثنا  الدراسة األكاديمية النظةيةع بذ يتيح التدريب العمحي لح

ىمحية مهمة في مجات  تخوواتهم ت تمل ىحك اتلتزام بقيم العمل ٍبثارة اإلبدال ٍمهارا  العمل 

التخووي  من فةيق العملع ٍتك ن فلم المهارا  بمثابة خحةا  محّكةة لحدخ ع في ميادين العمل 

 المختحهة بو رة ت تكحأ ىحئاً ىحك أرباب العمل ٍمديةيه.

التدريب الميدانك احد الع امل المهمة فك ان ا   ةاكة حقيقية بين الكحية ٍس ق العمل ع تقدم كما يعد 

من خالله الكحية فةصة ىمحية لحطححة إلختيار ٍتطحيق ٍممارسة ما تم دراسته فك بيئة ىمل حقيقية 

 ك المستقحلٍبما يوقل مهارتهم ٍينمك خحةاتهم ٍيمكنهم من النجاح فك الم ا   ال ظيهية المختحهة ف

الخة ٍ فما التدريب مكمل لاساسيين لكل منهما فدل  مةححتينىحك  الميدانكالتدريب  عتمدٍي

)مثل  ةكة السياحة  الكحيةمصاكيا  الداخحك ٍ التدريب الخارجك. بالنسحة لحتدريب الداخحك فيتم داخل 

حتدريب ل. اما بالنسحة يمك الهندق التعح –الغةفة الهند ية  –المطعم التعحيمك  –المطحخ التعحيمك  –

يتم ت  ي  الطالب ىحك جها  التدريب ٍ. ٍبجا ة نوأ العام  الخارجك فيتم خالع اتجا ة الويهية

المصددة من  حل األ سام العحمية ٍفق ال ةاكا  ٍاألتها يا  بين الكحية ٍالمؤسسا  السياحية ٍالهند ية 

الكحية:ممثحة فك  – دريب: من خالع كتيب التدريبالت متابعة الطالب من كل من )جهةيتم المتن ىة. ٍ

ىمل ٍيتم اخة فك نهاية فتةة التدريب ٍية لكل طالب اثنا  فتةة التدريب تقةالقسم العحمك  ٍبىداد 

تقييم ادا  الطالب ٍيتم تدريب ال أثنا  فتةة  لمنا  ة الطالب فيما  ام به Oral Examبمتصان  ههك )

  .نجاح ٍرس بمقةر تعد التدريب الميدانك  حي ٍ تصديد نتيجة التد ريب )

 

 مدة التدريب:

 بسح ل لكل مقةر تدريب ميدانك 15/  فو ع دراسية )من بداية التخون  4:  التدريب الداخحك

 مقةر تدريب ميدانكساىة لكل  10:  التدريب الخارجك
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تعيين جهة التدريب )فى حالة التدريب 

 الخارجى(:

ٍالهند ية  ٍالمؤسسا  السياحية ال ةكا  م  التنسيق مهمةأل سام العحمية م  ا التدريب م ةف ا يت لك

 بعا جها  أحيانا يق م كما الميدانكع لحتدريب المة صين الطالب لجمي  تدريحية فةى بيجاد بهدل

 اختيار المقابال  يتم تح      ٍىحك المة صين الطالب م  مقابال  ٍبجةا  الجامعة بزيارة التدريب

 تدريحهم في الجها  تح  تةغب لينال الطالب

 التدريب: جهةتغيير 

 يحك لما ٍطحقا التدريب ىحك العام الم ةل بم افقة ات لحطالب التدريب جهة تغيية يتم ت: 

o  ع ٍبم افقة مجحس القسمالم ةل ىحك التدريب ٍرئيس القسم العحمكم افقة.  

o ىحك  العام الم ةل ةتقدي حسب – ٍمتميزة افضل جهة لدى تدريحية فةصة ىحك حو له

 .كافية بهتةة التدريب بد   حل ٍذل   -التدريب

o  ىحاك ان ياتم  –حدٍث ظةٍل طارئة لحطالب تصتم ىحياه ماثال اتنتقااع الاك مديناة اخاةى

ذل  بعد اطالل الم ةل العام ىحك التدريب ىحاك المساتندا  المطح باة ع ٍم افقاة رئايس 

          القسم ىحك تغيية جهة التدريب.

 

 لية االشراف على التدريب وتقييمها   

 الية االشراف على التدريب  -0

  تق م لجنة التدريب الميدانك فك الكحية بتخوين العدد المالئم من اىضا  فيئة التدريس

 )الم ةفين اتكاديميين  علتكحيههم باإل ةال ىحك تدريب الطالب ٍتقييمهم .

 نة ىحك جها  التدريب ٍمةاىاة اىداد الطالب يتم ت  ي  )الم ةفين اتكاديميين  من  حل الحج

 ٍىدد الجها  لكل م ةل اكاديمي .

  حل بداية التدريب يق م الم ةل اتكاديمك ىحك التدريب بعمل  يارا  ميدانية لحجها  التك 

سي ةل ىحيها ع لحتعةل ىحيها ٍالتنسيق معها ٍتعديل بةنامج التدريب بما يتناسب م  ظةٍل 

 فك الكحية . رامج المقةالجهة ٍافدال الحةن

  يت لك الم ةل اتكاديمك مهمة ات ةال ٍفقاً لححةنامج المتهق ىحيه بين جهة التدريب ٍلجنة

التدريب فك الكحية ع ٍىقد لقا ا  م  م ةل التدريب الداخحك بجهة العمل ٍاثحا  مالحظته ىحك 

 صيأ كل بةنامج كل طالب ب كل منتظم ٍبإستخدام استمارا  تومم لهلا الغة  ٍتحصق بت

 اكاديمك )كتيب التدريب .

 ألية متابعة وتقييم سير التدريب -7

 الحنائيع  التق يم استمارة في الكحية في التدريب لجنة  حل من الطالب ىحي التدريب مهام تصديد يتم

 ات ةال التدريب ع ٍيتم جها  م ةل  حل من الحنائي التق يم الطالب يتم تق يم المهام ىحي ٍبنا 
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التدريب  لم ا   دٍرية  يارا  ينظم اتكاديمي ع الل  الم ةل  حل من ذل  بعد ٍاىتمادفا ىحيها

 التدريب.   افدال نص  ٍت جيههم الطالب مهام بتق يم يق م ع بصي 

 الم ةل  حل من بلل  ك أ يةف  الغياب حالة ٍفي التدريب   م ل بالصض ر الطالب يحزم 

 ٍالمتابعة . الزيارا  ىمحية به المن ط الم ةل الي الداخحي

  يتم تق يم الطالب ٍٍ   درجته النهائية من  حل الجهة المدربة ٍالم ةل اتكاديمي ع بعد منا  ته

في المهام المنجزة في استمارة التق يم الحنائي ٍيعتمد ألية التقييم المعتمدة من  حل لجنة التدريب 

 .الميداني في الكحية 

 

 نظام تقدير المقررات

تقييم أدا  الطالب في كل مقةر ىحك مدار الهول الدراسيع ٍىند نهاية كل فول دراسي يتم تسجيل  يتم

في بيان حالة  (CGPA)تقدية المقةرا  ٍالساىا  المعتمدة لكل مقةر ٍمت سط نقاط التقدية التةاكمي 

 الطالب.

 نظام تقدير المقررات

 نقاط التقدير
 رمز  التقدير

** 
 وصف التقدير

* 
 المئوية النسبة

4,1 A 
 ممتـاز

 100ة   20

3,2 A- 15  20ة أ ل من 

3,3 B+ 
 جـيد جدا

 15ة أ ل من  10

3,1 B 35  10ة أ ل من 

7,2 B- 
 جـيد

 35ة أ ل من  30

7,3 C+ 65  30ة أ ل من 

7,1 C 65ة أ ل من  60 مـقبول 

0,2 C- 
 مـقبول بشرط

*** 

 60ة أ ل من  56

0,3 D+ 53   56ة أ ل من 

0,1 D 50   53ة أ ل من 

1,1 F 50صهة ة أ ل من  راسـب 

1,1 BL في اتمتصان التصةية  النهائي30أ ل من  راسب الئحة % 
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 *    يتم ٍصأ التقدية تحعا لحنسحة المئ ية

 **  رمز التقدية تحعا لنقاط التقدية

 ***  ناجح في المقةر

 

 

رمز التقدية ٍٍصأ التقدية التةاكمي تحعا لحجدٍع ٍ CGPAيتم تصديد مت سط نقاط التقدية التةاكمي 

 : اآلتي

 

*    يتم حساب نقاط التقدية التةاكمي بو رة مستقحة ىن طةيق حساب النسحة المئ ية طحقا لما ٍرد 

   من الالئصة الطالبية 4بالمادة )

 ٍصأ التقدية تحعا لحنسحة المئ ية يتم **  

 ***  رمز التقدية تحعا لنقاط التقدية

بذا كان الطالب ناجصا في جمي  المقةرا  ت يمكن تخةجه بت بذا رف  مت سط نقاط التقدية ***  *

 ىحك األ ل 2.00التةاكمي بلك 

 

 د تظهة التقديةا  التالية في بيان  (،BLبلك Aمن )باإل افة بلك التقديةا  اتثنك ى ة سابقة اللكة 

 :حالة الطالب

 

 نظام التقديرات بالجامعة

 قديروصف الت
النسبة 

 المئوية
 نقاط التقدير رمز التقدير

 ___ NP ___ ناجـح بدون تقدير

 ___ NF ___ راسـب بدون تقدير

جـارى حساب 

 التقدير
___ IP ___ 

 ___ W ___ منسـحب

 ___ I ___ غير مـكتمل

 ___ E ___ غـائب بعذر

 NE 0.00 0.00 غـائب بدون عذر

 DN 0.00 0.00 محـروم

 NPٍأNFك كل من الةمازين لحمقاةرا  التاي يصتساب فيهاا التقادية ىحاك أساا  نجااح أٍ رسا ب يعط

الطالب مثل التدريب الويهي. ٍت يدخل كال التقديةين في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكماي. ٍفاي 

ع تضال الساىا  المعتمدة لهلم المقةرا  بلك NPحالة المقةرا  التي حول فيها الطالب ىحي تقدية 

 ا  المعتمدة التي اكتسحها الطالب.الساى
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 IP  جارى حسةاب التقدية : تقدية مؤ ت يظهة في بيان الصالة الل  يودر  حل نهاية الهول الدراسي(

ٍىند نهاية الهول الدراسي يظهة التقدية الهعحي الل  حول ىحيه الطالب في المقاةر بادت مان التقادية 

IP. 

 W را  التي  ام الطالاب باتنساصاب منهااع ٍت يادخل التقادية )منسةصب : تقدية يعطك لحمقةر أٍالمقة

"W" في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي 

 I غية مكةتمل : تقدية مؤ ت يعطك لحمقةر أٍ المقةرا  التي لم يستط  الطالب استكماع دراساتها فاي(

دية الهعحاي الال  حوال التاريخ المصدد.ٍىحيه فإنه ىند  يام الطالب باساتكماع المقاةرع ياتم تساجيل التقا

فااي حساااب مت سااط نقاااط  "I"فااي بيااان الصالااةع ٍت ياادخل التقاادية"I"ىحيااه الطالااب باادت ماان التقاادية 

 التقدية التةاكمي 

 E غائب بعلر : تقدية مؤ ت يعطاك لحمقاةر أٍ المقاةرا  التاي تغياب الطالاب ىان حضا ر اتمتصاان(

ان باديلع ياتم تساجيل التقادية الهعحاي الال  حوال التصةية  النهائي لها بعلرع ٍبعد تقدم الطالب تمتص

فاي حسااب مت ساط نقااط التقادية  "E"فاي بياان الصالاة ٍت يادخل التقادية "E"ىحيه بدت مان التقادية 

 التةاكمي. 

 NE غائب بدٍن ىلر : تقدية يعطك لحمقةر أٍ المقاةرا  التاي تغياب الطالاب ىان حضا ر اتمتصاان(

يكاف  فالا التقادية ىادد "صاهة" مان النقااط كماا يادخل فاي حسااب التصةية  النهائي لها بدٍن ىلر. ٍ

 مت سط نقاط التقدية التةاكمي 

 DN مصةةٍم : تقدية يعطك لحطالب الل  تم حةمانه من استكماع المقةر الدراسي ٍيكاف  فلا التقادية(

 " من النقاط كما يدخل في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي. صفرىدد "

 غياب بعلر يعامل غية مكتمل %75اٍ الطالب الل  يتجIncomplete  في امتصان نهاية الهول

 .Iالدراسي ٍيأخل تقدية

 

 )GPA(حساب متوسط نقاط التقدير 

يتم حساب مت سط نقاط التقدية  لحهول الدراسي ال احد ىن طةيق الصو ع ىحاك حاصال  اةب نقااط 

بالنقاط الن ىيةع ثم يتم  سمة مجما ل النقااط التقدية في ىدد الساىا  المعتمدة لكل مقةر لينتج ما يسمك 

الن ىية ىحك مجم ل الساىا  المعتمدة لحمقةرا  التي تادخل نقاطهاا فاي حسااب مت ساط نقااط التقاديةع 

 :كما ف  م  ح في المثاع التالي
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 النوعية النقاط
الساعات 

 المعتمدة
 كودالمقرر المئوية النسبة رمزالتقدير التقدير نقاط

8.0 2 4.0 A 91.50 TM 461 

6.0 3 2.0 C 61.33 TM 101 

0.0 2 0.0 F 42.00 HM 101 

4.6 2 2.3 C+ 66.50 THM 362 

3.9 3 1.3 D+ 54.00 TM 411 

0.0 3 0.0 DN 0.00 HM 419 
___ 3 ___ 

W 
___

 GEN 109 

22.5 15 
___ ___ ___ 

 المجموع

 

قام عتمدة للمقررات التي مجموع الساعات الم ÷ مجموع النقاط  متوسط نقاط التقدير=

 الطالب بتسجيلها

   =77.5  ÷05  =0.51 

 يتم تقةيب الة م الع ة  الثال  لمت سط نقاط التقدية التةاكمي لوالح الطالب. محص ظة:

 :يتم حساب النسبة المئوية التراكمية تبعا لما يأتي 

 {ساىا  المعتمدة لحمقةر )ىدد ال X   011)درجة كل مقةر ىحك أسا  النهاية العظمك =  }مجم ل 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 )مجم ل ىدد الساىا  المعتمدة لجمي  المقةرا  

 

 بيان حالة الطالب

ة  ئ ن الطالب بنا  ىحك طحب رسمي من يعتحة بيان حالة الطالب مستندا رسميا يمكن بصدارم من بدار

الطالبع ٍذل  بعد استيها  اىتماد مسجل الكحية ٍىميد الكحية ٍرئيس الجامعة ثم ت ثيقه بختم الجامعةع 

ٍيصت ى فلا المستند ىحك بيانا  الطالب بد ا من تاريخ  يدم بالجامعة بلك تاريخ تصةية بيان الصالةع 

 ٍتنقسم فلم الحيانا  بلك:

خاصة بالطالبع ٍت تمل ىحك: اتسمع الجنسيةع تاريخ الميالدع الكحيةع القسمع المست ى بيانا   -1

 األكاديمي.

 المقةرا  الدراسيةع ٍت تمل ىحك:  -2

مقةرا   ام الطالب بتسجيحها في كل فول دراسي ٍيظهة في فلا الجز  اسم الهول الدراسيع  . أ

عتمدة لحمقةرع تقدية الطالب في المقةرع العام األكاديميع اسم المقةرع ك د المقةرع الساىا  الم

 النقاط الن ىية لحمقةر.

مقةرا  يدخل تقديةفا في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي ٍتم بىها  الطالب من دراستهاع  . ب

ٍذل  في حالة الطالب المص لين من جامعا  أخةى من كحية بلك كحية أخةى من داخل أٍ خارج 

 جامعة فارٍ . 

مية لحطالب ىند نهاية كل فول دراسي )انتظام ة مةا حة أكاديمية ة تسجيل معحق ة ٍ أ الصالة األكادي -3

  يد .



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

51 

نظام تقدية المقةرا  المتح  في جامعة فارٍ ع ٍي تمل فلا الجز  ىحك مهتاح التقديةا  المختحهة   -4

 ٍما يقابحها من نسب مئ ية.

 ريخ تصةية بيان الصالة.مت سط نقاط التقدية التةاكمي الل  حول ىحيه الطالب ىند تا -5

 النسحة المئ ية التةاكمية.

 Contact hoursحساب عدد ساعات االتصال االسبوعية

 أسح ىاً  ما لم يلكة غية ذل . 15يتم ذل  ىحك النص  التالي لحهول الدراسي ال احد )

 ساىة معتمدة 0ساىة مصا ةة =  0ة  

 تمدةساىة مع 0ساىا  معمل/ ىيادة/ تمةين =  4بلك 7ة  من 
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 تســجـيل المقــررات الدراسية

 أنواع المقررات الدراسية

 يدر  الطالب بجامعة فارٍ  مجم ىة من المقةرا  الدراسية تنقسم بلك  سمين:

 ة المقةرا  اإلجحارية الال مة لحتخةج )متطححا  الجامعة ة متطححا  القسم أٍ التخون 1

داً من الساىا  المعتمدة في بعا المقةرا  الدراسية يدر  الطالب ىدداً مصدالمقةرا  اتختيارية )ة 2

 ٍذل  تحعاً لمتطححا  كل كحية أٍ  سم أٍ تخون . Elective Courses اتختيارية

 

تطحق الكحية طةق التعحيم الهعاع الصديثة أثنا  المصا ةا  ٍالتمارين ٍالجحسا  التعحيمية األخةى. ٍيتم ٍ

ىناصة أساسية في الحص ث المجتمعية ٍأدا   لمجم ىةب تحعا تقييم درجة أىماع السنة الهوحية لحطال

الطالب في التعحيم الهعاع في المصا ةا  ٍالجحسا  التعحيمية األخةى ٍاتمتصانا  التصةيةية ٍالعمحية 

 ٍال ه ية ٍالتكحيها  األخةى أثنا  الهول الدراسي ٍذل  ىحك التهويل األتي: 

 عي ٍاحد ىحك األ ل في كل فول دراسييكحأ الطالب بإجةا  بص  ميداني مجتم 

o  من درجة أىماع السنة الكحية  50بالنسحة لحهة ة األٍلك ٍالثانية:  تخون نسحة %

لحم اري  الحصثية ٍالتعحيم الهعاع مناصهة في المقةرا  التي بها م اري  بصثية ٍتعطك 

 % بالكامل لحمقةرا  التي ليس بها م اري  بصثية50النسحة 

o  من درجة أىماع السنة الكحية  25ة الثالثة ٍالةابعة: تخون نسحة بالنسحة لحهة %

لحم اري  الحصثية ٍالتعحيم الهعاع مناصهة في المقةرا  التي بها م اري  بصثية ٍتعطك 

 % بالكامل لحمقةرا  التي ليس بها م اري  بصثية25النسحة 

 

 للمقررات التسجيل المبكر

ىينع يتم فتح باب التسجيل المحكة لمقةرا  فول الخةيأ  حل بد  العام األكاديمي بص الي أسح 

لحطالب القدامكع بينما يتم التسجيل المحكة لمقةرا  الطالب المستجدين في ي م الت ىية الل  يصدد 

تاريخه في خالع اتسح ىين السابقين لحد  الدراسة كما ف  م  ح بالتق يم األكاديميع ٍيتم أيضا فتح 

قةرا  فول الةبي   حل انتها  فول الخةيأ ٍذل  لحطالب الصاصحين ىحك باب التسجيل المحكة لم

ٍ  BL)م  ىدم ٍج د أ  من تقديةا  الةس ب  7.5مت سط نقاط تقدية تةاكمي أىحك من أٍ يساٍى   أ

F  ٍ ٍ   NE أ  .DN)أ
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 التسجيل المعتاد

لمساىدته في تسجيل  ىند بد  كل فول دراسيع يق م الطالب بمةاجعة المة د األكاديمي المخون له

المقةرا  ٍذل  خالع الهتةة المصددة لحتسجيل ٍالم  صة بالتق يم األكاديمي. ٍيق م كل من الطالب 

 ٍالمة د األكاديمي بالت  ي  ىحك استمارة تسجيل المقةرا   حل تسحيمها بلك  سم  ئ ن الطالب.

المقةر يصت ى ىحك ساىا  فلا  ت يج   لحطالب التسجيل في مقةر ألٍع مةة في فول الويأ بذا كان

. فيما ىدا أن يك ن متطححا سابقا بجحاريا لمقةر آخة أٍ أكثة م ج د في خطة الكحية العادية في معمحية 

 4فول الخةيأ التالي. ٍب ةط أت يتجاٍ  ىدد الساىا  المعمحية لحمقةر المسجل في فول الويأ ىن 

 ساىا . ٍت يطحق ذل  ىحك حات  التخةج.

 

لحطالااب الاال  لاام يااتمكن ماان التسااجيل المعتاااد بالتسااجيل المتااأخة خااالع الهتااةة المصااددة بااالتق يم  يساامح

 األكاديمي ٍذل  بعد سداد الغةامة المالية الخاصة بالتسجيل المتأخة.

 ٍفي حات  خاصةع يسمح لحطالب بالتسجيل المتأخة دٍن سداد غةامة مالية كما في حالة:

  (I)"غية مكتمل"  الطالب الصاصحين ىحي تقدية .0

  (E)الطالب الصاصحين ىحي تقدية "غائب بعلر"  .7

 

 ء الدراسيىالعب

يسمح لحطالب المستجدين ىادة بالتسجيل في ىب  دراسي كامل خالع فوحك الخةيأ ٍالةبيا  مان العاام 

ا  األكاديمي األٍعع ٍبعد مةٍر فلا العام يتم تصديد العب  الدراسي لحطالب في أ  فوال دراساي )باساتثن

بذ يسمح لحطالب فاي  ،(CGPA)الهول الدراسي الويهي  بنا  ىحك  يمة مت سط نقاط التقدية التةاكمي 

التسجيل في ىب  دراسي كامل في حالة حو له ىحك مت سط نقااط تقادية تةاكماي أىحاك مان أٍ يسااٍى 

ب  الدراساي ع يتم تخهيا الع7.11. أما في حالة حو له ىحك مت سط نقاط تقدية تةاكمي أ ل من 7.11

    ٍ عه تصت المةا حة األكاديمية الخاى به تحعا لالئصة الكحيةع م

 07لعدد الساىا  المعتمدة التي يسمح لحطالب بتسجيحها فاي فواحي الخةياأ ٍالةبيا   الحد األدنى 

 ساىة فيما ىدا حات  التخةج.

 الةبيا  ٍالخةياأ لعدد السااىا  المعتمادة التاي يسامح لحطالاب بتساجيحها فاي فواحي  الحد األقصى

أٍ لصااات  التخااةج مااا لاام  3.5يمكاان  يادتااه لحطااالب الاالين يصققاا ن معاادت تةاكميااا ىاليااا ت يقاال ىاان 

 يتعار  ذل  م  ل ائح الكحيا  ٍبعد م افقة المة د األكاديمي ٍىميد الكحية ٍرئيس الجامعة.

ىة معتمدة ٍاحدة ٍت يزيد ع يك ن الصد األدنك لحعب  الدراسي ف  ساوفي خالل الفصل الدراسي الصيفي

ٍلمجحس الجامعة في بصي  ت يتعار  م  التدريب الويهك طحقاً لالئصة الكحية.ساىا  معتمدةع  2ىن 

 حات  التخةج رف  ىدد تح  الساىا  بعد ا تةاح من مجحس الكحية المختن.
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 المسـتوى األكاديمي

  أٍ الخامس  طحقا لعدد الساىا  المعتمدة التي األكاديمي لحطالب )من األٍع بلك الةابيتم تصديد المست ى 

حالة  اكتسحها الطالب ىحك النص  الم  ح في الحةنامج الدراسي لحكحية المحتصق بهاع ٍيظهة ذل  في بيان

 الطالب.

 

 إعادة تسجيل المقررات الدراسية

 ـ  إعادة تسجيل المقررات الدراسية)للرسوب(0

اسي )أ  بىادة المقةر بالكامل  ىحك أت تزيد مةا  التسجيل يسمح لحطالب بإىادة تسجيل أ  مقةر در

ىن ثالث مةا  لحمقةر الدراسي ال احد )س ا  كان مقةرا بجحاريا أٍ اختياريا  ٍذل  لتوصيح أ  من 

ٍيةصد في بيان حالة  -A. ٍت يزيد التقدية المعدع ىن DNأٍ  NEأٍ  FأBLٍ تقديةا  الةس ب 

 ب له التقدية األىحك.الطالب جمي  المصاٍت  ٍيصس

ثالث مةا  يتم  DN)أٍ  NEأٍ  Fأٍ BL)ٍفي حالة حو ع الطالب ىحك أ  من تقديةا  الةس ب 

بلزام الطالب بالتسجيل المعحق ٍالل  يمكن لحطالب من خالله توصيح فلم التقديةا  ٍبت يتم النظة في 

 تغيية مسارم األكاديمي . 

 ب ىحك الطالب بىادة التسجيل في فلا المقةر.ة في حالة بذا كان المقةر بجحار : يج

 ة في حالة بذا كان المقةر اختيار : يمكن لحطالب التسجيل في مقةر اختيار  آخة بدت منه. 

 ـ إعادة تسجيل المقررات الدراسية )للتحسين(7

بالتصسين في مقةر ٍاحد ىحك األكثة كل  +Bٍحتك التقدية D. يسمح لحطالب الصاصل ىحك تقدية أ 

 4ساىة معتمدة خالع جمي  سن ا  الدراسة في الكحيا  التي تتك ن من  12فول دراسي ٍبصد أ وك 

 سن ا  دراسية. 5سةاىة في الكةحيا  التي تتك ن من  15سةن ا  دراسية ٍ

 ٍلمةة ٍاحدة فقط. ب. التصسين يك ن خالع ىامين من دراسة المقةر ألٍع مةة

صد في بيان حالة الطالب جمي  المصاٍت  ٍيصسب له التقدية ٍية  -Aج. ت يزيد التقدية المعدع ىن

 األىحك.

 د. الطالب الل  يةغب في التصسين ىحيه بىادة المقةر دراسة ٍامتصانا بالكامل.

 ـ إعادة تسجيل المقررات الدراسية )لالنسحاب(3

 بعد اتنسصاب من أ  مقةر يظل الطالب مصتهظا بصقه في المصاٍت  الثالث لحتسجيل 

 

: بىادة أ  مقةر ت ينتج ىنه بخها  أ  من التقديةا  السابقة لحمقةر من بيان الصالةع بينما يدخل مالحظة

 التقدية األىحك في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي ٍالنسحة المئ ية التةاكمية.
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 إضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقررات واالنسحاب 

 إضافة وحذف المقررات

حطالب بعد اتنتها  من تسجيل المقةرا  بتغيية الخطة الدراسية ىن طةيق ب افة أٍ حلل بعا يسمح ل

المقةرا  الدراسية ٍذل  بعد مةاجعة المة د األكاديميع ىحاك أن ياتم ذلا  خاالع المادة المصاددة إل اافة 

 ٍحلل المقةرا  ٍالم  صة بالتق يم األكاديمي.

 اىاة اآلتي:ٍىند ب افة أٍ حلل أية مقةرا ع يجب مة

تسااجيل مااا تاام ب ااافته أٍ حلفااه ماان مقااةرا  فااي اسااتمارة اإل ااافة ٍالصاالل ىحااك أن يقاا م كاال ماان  .0

 الطالب ٍالمة د األكاديمي بالت  ي  ىحك اتستمارة  حل تسحيمها بلك  سم  ئ ن الطالب.

 ت تظهة المقةرا  التي تم حلفها في بيان حالة الطالب. .7

يقل العاب  الدراساي ىان الصاد األدناك المسام ح باه طحقاا لالئصاة بعد حلل أية مقةرا ع ت يجب أن  .3

 الكحية.

بعد ب افة أية مقةرا ع ت يجب أن يزيد العب  الدراسي ىن الصد األ وك المسم ح به طحقا لالئصة 

 الكحية.

 

 االنسحاب من المقررات

لكامال بناا  ىحاك يسمح لحطالب باتنسصاب مان مقاةر أٍ أكثاةع أٍ مان جميا  مقاةرا  الهوال الدراساي با

طحااب منااه ٍبعااد اىتماااد المة ااد األكاااديمي ٍذلاا  خااالع الهتااةة الم  ااصة بااالتق يم األكاااديمي. ٍت يعتحااة 

اتنسااصاب ماان أ  مقااةر رساا با لحطالااب فااي فاالا المقااةر كمااا ت يااؤثة فااي  يمااة مت سااط نقاااط التقاادية 

)أنظااة: تسااجيل المقاااةرا  التةاكماايع ٍيظاال الطالااب مصتهظااااً بصقااه فااي المصاااٍت  الاااثالث لحتسااجيل 

الدراسية . ٍىند تسجيل المقةر مةة أخةى تسدد رسا مه ٍياتم بىادتاه دراساةً ٍامتصانااً. ٍىناد اتنساصاب 

 من مقةر أٍ من فول دراسي بالكاملع يجب مةاىاة اآلتي:

تسجيل المقةرا  التي  ام الطالب باتنسصاب منها في "اساتمارة اتنساصاب" ٍيقا م الطالاب باالت  ي   .0

 ىحيها ٍكلل  المة د األكاديمي  حل تسحيمها بلك  سم  ئ ن الطالب.

ٍت  (W)تظهة المقةرا  التي انسصب منها الطالب في بيان الصالة ٍيظهة أمامها تقادية "منساصب"  .7

 يدخل في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي.

)أنظاة: حضا ر لا المقاةر ت يسمح لحطالب باتنسصاب من أ  مقةر بذا ما تم حةمانه من استكماع ف .3

 .ٍغياب الطالبع ٍاتنضحاط األكاديمي ٍسح   الطالب 

ت يجب أن تزيد فتةة اتنسصاب ىن فوحين دراسيين متتابعين أٍ ثالثة فو ع دراسية متهة ة طا اع  .4

 فتةة التصاق الطالب بالجامعة.
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 االنسحاب من الجامعة

دٍع ىن الدراسة . ٍىحك الطالب أن يق م بتعحئة يمكن لحطالب اتنسصاب نهائيا من الجامعة )أ  الع

النم ذج الخاى باتنسصاب من الجامعة ٍيق م بالت  ي  ىحك فلا النم ذج كل من الطالب ٍٍلك أمةم 

 ٍىميد الكحية ٍرئيس الجامعة.

 

 حضور وغياب الطالب

في العمحية بن حض ر الطالب ٍم اركته في كافة المصا ةا  ٍالصون العمحية من األم ر األساسية 

التعحيمية بجامعة فارٍ .ٍ د يؤثة غياب الطالب في تقديةاته ٍت يعهيه من مسؤٍليته في تع يا ما 

 تغيب ىنهع ٍفيما يحي الصات  المختحهة لغياب الطالب ٍاإلجةا ا  التي تتخلفا الكحيا  في كل حالة:

 الغياب عن المحاضرات والحصص العملية

المصا ةا  أٍ الصون العمحياة خاالع الهوال الدراساي لساحب مااع   د يتغيب الطالب ىن حض ر بعا

 ٍيتم في فلم الصالة تطحيق الق اىد ٍالح ائح التالية:

ىحاة الصسااب الخااى بالطالاب ىحاك الم  ا  اإللكتةٍناك لحجامعاة مان بدارة الكحياة  رساالةيتم برساع  .0

لمسام ح بهااع حيا  ياتم برسااع إلنلارم بالصةمان من استكماع المقةر في حالة تخطياه نساحة الغيااب ا

مان المصا اةا  أٍ الصوان  ٪71ٍالثااني ىناد نساحة غيااب   ٪01اإلنلار األٍع ىناد نساحة غيااب 

 العمحية.

 من المصا ةا  أٍ الصون العمحية. ٪75ت يجب أن يتعدى الغياب )بدٍن ىلر   .7

ةة غيابه ٍذلا  بعاد ىمال يسمح لحطالب الل   دم ىلرا مقح ت لمجحس الكحية باستدرا  ما فاته أثنا  فت .3

سااىة ىحاك األ ال مان 42التةتيحا  الال مة م  أستاذ المقةرع ٍيجب بخطار الطالب بأ  امتصان  حل 

 م ىد ىقدم.

بدٍن ىلر مقح عع يتم حةمانه  ٪ 75في حالة تعدى الطالب نسحة الغياب المسم ح بها في أ  مقةر ) .4

مكااف  بلاك "صاهة" نقطاة فاي بياان الصالاة )مصةٍم  ال DNمن استكماع المقةر ٍيصول ىحك تقدية 

ٍيقاا م المة ااد األكاااديمي بإخطااار الطالااب بضااةٍرة بىااادة المقااةر فااي حاادٍد ىاادد مااةا  التسااجيل 

بعلر مقحا ع فياتم  %75المتحقية له )أنظة: تسجيل المقةرا  الدراسية . أما بذا تجاٍ   نسحة الغياب 

 .(I)معامحة الطالب كصالة غية مكتمل 

في بعا الصات  الخاصة ٍبناا  ىحاك طحاب مناه باساتكماع مقاةر أٍ أكثاة بعاد انتهاا   يسمح لحطالب .5

فاي فالا المقاةر ما  األخال فاي  (I)اتمتصانا  النهائية لحهول الدراسيع ٍيمنح تقدية "غياة مكتمال" 

 اتىتحار ما يحي:

استكماع ما من أىماع السنة لحمقةر ٍيتحقك ىحيه  ٪25أن يك ن الطالب  د استكمل ما ت يقل ىن  . أ

 من أىماع السنة لحمقةر ٍحض ر اتمتصان التصةية  النهائي. ٪75ت يزيد ىن 

 (I)بمنح الطالب تقدية "غياة مكتمال"  -ٍفقا لتقييمه ال خوي -أن ي صك أستاذ المقةر  . ب

 ٍأن ي يد بأدا  الطالب ٍىدم حاجته إلىادة المقةر أٍ اتنسصاب منه.
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 ،(I)ةر طححه في الصو ع ىحك تقادية "غياة مكتمال" أن يق م الطالب بتقديم ما يثحت ٍيح . ت

مثل  هادة مة ية معتمدة أٍ  هادة ٍفاة أحد األ ةبا  من الدرجة األٍلك أٍ الثانية طحقا لمعايية 

 الغياب بعلر مقح ع ٍالملك رة تحقا أٍ أية أسحاب  هةية أخةى.

بياا م ٍاحااد ىحااك أن يقا م الطالااب بتعحئااة طحااب "مقااةر غيااة مكتماال"  حاال نهايااة الدراسااة  . ث

األ لع مصددا فيه سحب طححه في الصو ع ىحك فلا التقدية ٍاألجازا  التاي يجاب ىحياه اساتكمالها 

في المقةرع ٍيق م بالت  ي  ىحك فلا الطحب كال مان الطالاب ٍأساتاذ المقاةر ٍالمة اد األكااديمي 

 ٍىميد الكحية  حل تسحيمه بلك  سم  ئ ن الطالب.

تقديةا مؤ تا ٍت يادخل فاي حسااب مت ساط نقااط التقادية  (I)يعتحة التقدية"غية مكتمل"   . ج

 التةاكمي.

يتم حجب مت سط نقاط التقادية التةاكماي مان بياان حالاة الطالاب فاي حالاة حوا له ىحاك  . ح

فااي أ  مقااةر ٍت يساامح لااه بالتسااجيل فااي الهواال الدراسااي التااالي  (I)تقاادية "غيااة مكتماال"

 بلغا  فلا التقدية من بيان الصالة.)باستثنا  الهول الدراسي الويهي  بت بذا تم 

يجب ىحك الطالب استكماع أىماع السنة لحمقةر ٍحض ر امتصاان "باديل" ىان اتمتصاان  . خ

التصةيااة  النهااائي  حاال نهايااة األسااح ل األٍع ماان الهواال الدراسااي التااالي )أنظااة: اتمتصانااا  

الاب بادت مان التقادية ٍالدرجا  ع حي  يتم بعد ذل  تسجيل التقدية الهعحي الل  حوال ىحياه الط

تحقائياا فاي  "F"ٍفي حالة ىادم اساتكماع الطالاب لحمقاةر ياتم تساجيل التقادية  (I)"غية مكتمل" 

 في فلا المقةر.٪ 1.11بيان الصالة ٍنسحة مئ ية تساٍ  

ٍالال  ت ياتمكن لظاةٍل  اافةة مان حضا ر اتمتصاان  Iأٍ  Eالطالب الل  يصول ىحك تقادية  . د

 قدية لصين انتها  تح  الظةٍل ٍدخ ع اتمتصان.التكميحي يصتهظ بهلا الت

 

 الغياب عن االمتحان التحريري النهائي

)غائب  "E" د يتغيب الطالب ىن اتمتصان التصةية  النهائي لمقةر أٍ أكثةع ٍيصول ىحك تقدية 

 ي:بعلر  في فلا المقةر بذا  امحتقديم ىلر مقح ع بلك بدارة الجامعةع م  األخل في اتىتحار ما يح

يعتحة الطالب متغيحا بعلر مقح ع ىن حض ر امتصان مقةر أٍ أكثة س ا  في اتمتصانا  الهوحية  .1

 النهائية أٍ امتصانا  أىماع السنة ألحد األسحاب اآلتية دٍن غيةفا ىحك سحيل الصوة:ةة

ة دخ ع الطالب مست هك ٍبجةا  ىمحية جةاحية طارئة. ٍي تةط ببالغ الجامعة إلرساع  1/1

 لحمست هك لحتأكد من حالة الطالب.مندٍب 

ة ٍفاة أحد أ ارب الطالب من الدرجة األٍلك أٍ الثانية ي م اتمتصان أٍ  حل ي م اتمتصان  1/2

 بثالثة أيام ىحك األكثة. ٍي تةط بحضار  هادة ال فاة.

ن يتعة  لها أحد أ ارب الدرجة األٍلك أٍ الثانية ي م اتمتصا طارئةة حالة مة ية حةجة  1/3

أٍ  ححه بي م ٍاحد ىحك األكثة استدىت دخ ع المست هك ٍالحقا  فيها ي م اتمتصان. ٍي تةط 

 ببالغ الجامعة إلرساع مندٍب لحتأكد من ال ا عة.

يجب ىحك الطالب أٍ ٍلي أمةم تعحئة طحب "غياب بعلر ىن اتمتصان النهائي" ٍتسحيمه بلك بدارة  .2

  ئ ن التعحيم ٍالطالب.



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

65 

تقديةا مؤ تا ٍت يدخل في حساب مت سط نقاط التقدية التةاكمي  (E)غائب بعلر" يعتحة التقدية " .3

 ٍيسمح لحطالب بدخ ع اتمتصان الحديل م  طالب فلا التقدية.

حجب مت سط نقاط التقدية التةاكمي من بيان حالة الطالب في حالة حو له ىحك تقدية "غائب  يتم .4

دراسي التالي )باستثنا  الهول الدراسي الويهي  بت بذا ٍت يسمح له بالتسجيل في الهول ال (E)بعلر"

 تم بلغا  فلا التقدية من بيان الصالة.

ىحك الطالب حض ر امتصان "بديل" ىن اتمتصان التصةية  النهائي في المقةر الل  حول فيه  .5

 حل نهاية األسح ل األٍع من الهول الدراسي التالي )أنظة:  (E)ىحك تقدية "غائب بعلر" 

متصانا  ٍالدرجا  ع حي  يتم تسجيل التقدية الهعحي الل  حول ىحيه الطالب بدت من التقدية ات

 "NE"ٍفي حالة ىدم حض ر الطالب لالمتصان الحديلع يتم تسجيل التقدية  .(E)"غائب بعلر" 

 في فلا المقةر. ٪1.11تحقائيا في بيان الصالة ٍنسحة مئ ية تساٍ  

اتمتصان التصةية  النهائي لمقةر ما دٍن تقديم ىلر مقح ع  في حالة غياب الطالب ىن حض ر .6

حتك نهاية فتةة اتمتصانا  النهائية لحهول الدراسيع يتم تسجيل التقدية "غائب بدٍن ىلر" 

(NE) في فلا المقةر في بيان الصالةع ٍيكاف  فلا التقدية ىدد "صهة" من النقاط ٍنسحة مئ ية

سط نقاط التقدية التةاكمي.ٍينوح الطالب في فلم الصالة ٍيدخل في حساب مت   ٪ع1.11تساٍ  

 بإىادة المقةر في حدٍد ىدد مةا  التسجيل المتحقية له )أنظة: تسجيل المقةرا  الدراسية .

في حالة تقديم الطالب ل هادة مة ية معتمدة لهتةة معينة تتضمن أكثة من امتصان ٍفي حالة  ح ع  .3

بدخ ع أ  من اتمتصانا  أثنا  فتةة العلر المة ي )األجا ة  فلا العلر المة ي ت يسمح لحطالب 

 ٍفي حالة دخ له بحدى اتمتصانا  ت يعتد به كأنه لم يكن.

بذا كان العلر تمتصان أىماع السنة فعحك الكحية بىادة اتمتصان لهلا الطالب  حل بد  امتصانا  نهاية  .1

 الهول الدراسي.

الملك رة سابقا ىحيه الت جه ي م اتمتصان لح حدة الطحية  الطالب الل  يتعة  لصالة مة ية غية .2

 بالجامعة لت  ي  الك أ ىحيه ٍكتابة تقةية بنتيجة الك أ يةف  لةئيس الجامعة.

 

 الغياب عن فصل دراسي أو أكثر

يساامح لحطالااب طاا اع فتااةة التصا ااه بالجامعااة بإيقااال  ياادم )بنااا  ىحااك طحااب منااه  لماادة فوااحين دراساايين 

 ٍ ثالثة فو ع دراسية غية متتالية )خةيأ أٍ ربي  ع م  األخل في اتىتحار ما يحي:متتاليين أ

أت يك ن الطالب  د  اام بتساجيل أياة مقاةرا ع ٍبت يجاب ىحياه اتنساصاب مان فالم المقاةرا  خاالع  .1

الهتااةة المصااددة لالنسااصاب بااالتق يم األكاااديمي )أنظااة: ب ااافة ٍحاالل المقااةرا  ٍاتنسااصاب ماان 

 اتنسصاب من الجامعة .المقةرا  ٍ

 يظهة ما يهيد بيقال  يد الطالب في بيان الصالة الخاى به. .2

ىند انتها  مدة بيقال القيدع يجب أن يق م الطالب بالتقدم بطحب بىادة  يد  حل باد  الهوال الدراساي بأساح ىين  .3

 .ىحك األ ل

لمادة المصاددة فاي التقا يم في حالاة انقطاال الطالاب ىان الدراساة بعادم حضا رم بلاك الجامعاة حتاك نهاياة ا

األكاديمي لحجامعة يصةم الطالب من الصض ر ٍاتمتصان. ٍفي حالة رغحتاه اساتئنال الدراساة فاي الهوال 
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الدراسي التالي فعحك الطالاب تساديد رسا م فالا الهوال باإل اافة بلاك غةاماة ىان الهوال الدراساي الال  

 انقط  فيه تصدد  يمتها ىن طةيق مجحس األمنا .

طالب الل  لم يقم بالتساجيل ٍساداد المواةٍفا  حتاك نهاياة المادة المصاددة فاي التقا يم األكااديمي يعامل ال

 لحجامعة معامحة الطالب المنقط  ال اردة أىالم.

في حالة انقطال الطالب ىن الدراسة لهوحين دراسيين متتاليين باستثنا  فول الويأ يصق لحجامعة بلغاا  

 جةا ا .  يد الطالب ٍما يستتح  ذل  من ب

في حالة انقطال الطالب ىن الدراسة يمكن التقدم بإىادة القيد خالع ىامين مان اتنقطاال ىحاك أن يساتكمل 

 الدراسة تحعاً لالئصة التي تصددفا الجامعة.

 

 االمـتـحــانات والدرجات

 جدول االمتحانات وكيفية تسليم الدرجات 

  لحطاالب ٍفقاا لحتقا يم األكااديمي المعتمادع ٍيقا م في بداية كل فول دراسيع يتم بىالن جدٍع اتمتصاناا

أىضا  فيئة التدريس المسئ ل ن ىن تدريس المقةرا  بإخطار الطالب بالدرجا  المخووة لح اجحاا  

الدراسية ٍاتمتصانا  العمحية ٍالتصةيةية ٍال اه ية )بن ٍجاد ع كماا يقا م أىضاا  فيئاة التادريس باإىالن 

ك األكثة من بجةا  اتمتصان حتك ياتمكن الطالاب مان تصدياد م  هاه فاي درجا  أ  امتصان بعد أسح ل ىح

 جمي  المقةرا  بوهة محدئية.

ٍتق م الكحيا  باتحتهاظ بالحيانا  التهويحية لحدرجا  بينما يتم تسحيم الدرجا  اإلجمالية لحطالب في جمي  

ادفاا مان مجحاس الكحياة ٍمان المقةرا  ىحك فيئة نسحة مئ ية بلاك  سام  ائ ن الطاالب بالجامعاة بعاد اىتم

 رئيس الجامعةع ٍذل  بصد أ وك أسح ل ٍاحد من نهاية اتمتصانا .

 

 االمتحانات البديلة

تعقد امتصانا  "بديحة" ىن اتمتصانا  التصةيةياة النهائياة لحطاالب الصاصاحين ىحاك تقادية "غياة مكتمال" 

(I)   "أٍ تقاادية "غائااب بعاالر(E) سااح ل األٍع ماان الهواال الدراسااي فااي مقااةر أٍ أكثااة ٍذلاا  خااالع األ

التاليع ٍتق م الكحيا  بتسحيم درجا  اتمتصانا  الحديحة بلك  سم  ئ ن الطالب بالجامعة بعد اىتمادفا مان 

مجحااس الكحيااة ٍماان رئاايس الجامعااةع بصااد أ وااك نهايااة األسااح ل الثاااني ماان الهواال الدراسااةي حااةي  يااتم 

أٍ "غائاب  (I)الب بدت من التقةدية المؤ ةت "غياة مكتمال" تسةجيل التقدية الهةعحي الل  حوةل ىحيه الطة

 بدٍن سداد غةامة تأخية. (E)بعلر"  

غائاب  (E)ٍيمكن ىقد اتمتصان الحديل في الهول الدراسي الويهي ٍذل  لحطاالب الصاصاحين ىحاك تقادية

الحاديل باأٍع بعلر في اتمتصان النهاائي. ٍفاي حالاة اساتمةار العالر المة اي يسامح لاه بادخ ع اتمتصاان 

 فول دراسي تالي حتك انتها  العلر.

  



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

63 

 الطالب الراسبون في السنة النهائية

 بالنسحة لحطالب المتحقي لهم مقةران ىحك األكثة:ـ  0

ىحيهم التسجيل في  DN)أٍ NEأٍ  Fأٍ BL)طالب درس ا المقةر ٍحوح ا ىحك تقدية راسب . أ

ي م   ةٍرة بجةا  جمي  مك نا  ذل  المقةر ٍأدا  اتمتصان به في أٍع فول دراسي تال

اتمتصان النهائي )تصةية  ة  ه   ة ىمحي ة ...  ٍت ي تةط بىادة دراسة المقةر أٍ أىماع 

 السنة له ٍيمنح الطالب درجة أىماع السنة الصاصل ىحيها في المقةر الل  رسب فيه.

أدا  جمي  متطححا  طالب لم يدرس ا المقةر ىحيهم التسجيل في ذل  المقةر ٍدراسته بالكامل ٍ . ب

 المقةر من أىماع سنة ٍامتصانا  ٍىمحي ٍغية ذل  م  الطالب العاديين.

)س ا  حول ىحك تقدية راسب أٍ لام يادر   الطالب المتحقي لهم ثالثة مقةرا  أٍ أكثة ىحك التخةجـ  7

 طالب العاديين.المقةر أصال  يتم اىتحارفم طالبا راسحين ٍيعيدٍن تح  المقةرا  دراسةً ٍامتصانها م  ال

 

 االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب

ت فة جامعة فارٍ  مناخا آمنا لحدراسة ٍالمعي ة لجمي  الطالب ٍأىضاا  فيئاة التادريس ٍكافاة العاامحين 

 بها. ٍ يام أ  طالب بانتها    اىد ٍسياسا  الجامعة من  أنه أن يعة ه لحعق بة التأديحية.

 

 الغش األكاديمي

  طالب بالغش أٍ بمصاٍلة غش أثنا  اتمتصانا  أٍ أ   كل من أ كاع الغش األكاديمي في حالة  يام أ

بنية حو له ىحك مميزا  أكاديمية غية م ةٍىةع أٍ في حات  اإلخالع بالنظام داخل لجان اتمتصانا  

طالب من يتم ىحك اله ر ببالغ ىميد الكحية تتخاذ اإلجةا ا  المناسحةع ٍفي فلم الصالة يتم حةمان ال

ٍىحك الطالب  ٪ 0.00ٍنسحة مئ ية تساٍ   (DN)"مصةٍم"استكماع اتمتصان ٍيصول ىحك تقدية 

ع ٍيتم التصقيق م  الطالب داخل الكحية ٍيتم بجةا  د ىدد مةا  التسجيل المتحقية له بىادة المقةر في حدٍ

 -التصقيق معه ىحك النص  اآلتي:

القائم ىحك المةا حة في اتمتصان ٍيعتمد من رئيس  يتم  حط ال ا عة ٍتصةية مصضة بها من  حل .1

لجنة المةا حةع ٍيةف  تقةيةم مهوالً مةفقاً به ٍر ة بجابة الطالب ٍأداة الغش ة في حاع ٍجدفا ة 

 بلك ىميد الكحية.

يت لك المصقق ة المعين لهلا الغة  من  حل ىميد الكحية ة التصقيق م  الطالب كتابة فك ال ا عة  .2

يه ٍيصقق دفاىه ٍذل  فك ذا  ي م  حط ال ا عةع م  مةاىاة ت  ي  الطالب ىحك أ  اله المنس بة بل

 التي أبدافا أمام المصقق ٍيةاىك أن يك ن المصقق ىض  فيئة تدريس بالكحية. 

 يكحأ الطالب بالمث ع أمام مجحس التأديب اتبتدائي في الم ىد المصدد للل  ٍي    الطالب بالعحم. .3
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جحس التأديب اتبتدائي أت يضم فك ىض يته من سحق له  حط ال ا عة أٍ ال هادة يةاىك فك ت كيل م .4

 .ىحيها أٍ التصقيق فيها

يت لك مجحس التأديب اتبتدائي التصقيق فك ال ا عة ٍم اجهة الطالب بما نسب بليه من ٍا   مصضة  .5

أ  اله بمصضة  الضحط ٍتصقيقا  المصققع ٍيصقق أٍجه دفاىه ثح تاً ٍنهياً . ي    الطالب ىحك

 مجحس التأديب اتبتدائي.

بعد انوةال الطالب يتداٍع أىضا  المجحس ٍيتخل  ةارم بأغححية أىضائه ٍيتم الت  ي  ىحك  .6

مصا ة مجحس التأديب من جمي  أىضائه ٍأمين السةع ٍيخطة الطالب بقةار المجحسع ىحك أن 

اتبتدائي خالع خمسة ى ة ي ماً  يصت ى اإلخطار ىحك بيان بصقه فك استئنال  ةار مجحس التأديب

 من تاريخ اإلخطار أمام مجحس تأديب الجامعة الخاى بالطالب.

بلك حين صدٍر  ةار مجحس التأديب اتستئنافكع يك ن لحطالب الصق فك استكماع با ي اتمتصانا   .3

 التالية ل ا عة الضحط.

 05دم بلك رئيس الجامعة خالع يصق لحطالب استئنال  ةار مجحس التأديب اتبتدائي بطحب كتابي يق .1

ي ما من تاريخ بخطارم بقةار المجحس اتبتدائيع ٍيتم بخطار الطالب كتابه بميعاد مث له أمام 

مجحس التأديب اتستئنافي. الل  يةأسه نائب رئيس الجامعة ل ئ ن التعحيم ٍالطالب ٍىض ين من 

 أىضا  فيئة التدريس يختارفم رئيس الجامعة

  ة أىماع المجحس أمين سة يعينه أ.د نائب رئيس الجامعة.يت لك كتابة مصا .2

بعد منا  ة المجحس لحطالب ٍتصقيق دفاىهع ي    الطالب ىحك أ  الهع ٍبعد انوةافه يودر  .10

 المجحس  ةارم بأغححية أىضائه تأييداً أٍ بلغا  أٍ تعديالً لقةار مجحس التأديب اتبتدائي.

الطالب كتابة ٍسمال أ  اله فيما ف  منس ب بليه فإذا لم ت ت    أ  ىق بة بت بعد التصقيق م   .11

 يصضة في الم ىد المصدد لحتصقيق سقط حقه في سمال أ  اله.

 ٍت يج   لعض  فيئة التدريس المنتدب لحتصقيق م  الطالب ان يك ن ىض اً في مجحس التأديب.      

 يحية ٍفقاً لما ذكة تك ن نهائية.القةارا  التي تودر من الهيئا  المختوة بت  ي  العق با  التأد .12

ٍيعتحة القةار حض ريا بذا كان طحب الصض ر  د أىحن بلك  خن الطالب أٍ ٍلي أمةم ٍتخحأ 

الطالب ىن الصض ر بغية ىلر مقح عع ٍم  ذل  تج   المعار ة في القةار الوادر غيابيا من 

 ٍلي أمةم. من تاريخ بىالنه بلك الطالب أٍ اسبوعمجحس التأديب ٍذل  في خالع 

فإن الطالب الل  يتم  حطه في حالة  2015يناية  21بنا  ىحك  ةار مجحس الجامعة بجحسته بتاريخ 

 -:غش 
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 اللى  ام فيه ب ا عة الغش يتم حةمان الطالب فك المقةر -: فى حالة إمتحانات نصف العام

ر فقط ٍيصول ىحك صهة فك امتصان نوأ الهول الدراسك فك فلا المقةر ع ٍاذا تكة

 الهعل فك مقةر اخة يتم حةمان الطالب من جمي  امتصانا  نوأ الهول الدراسك

 بلغا  بمتصانا  جمي  مقةرا  نهاية الهول الدراسك يتم  -: فى حالة امتحانات نهاية العام

  2014/2015بالكامل )محص ظة: تم تطحيق فلا القةار من بداية فول الةبي  

 

 انتهاك سياسات الجامعة

ار  سح   أ  طالب ٍتوةفاته م  سياسا  الجامعةع يتعة  فلا الطالب بلك الصةمان في حالة تع

من دخ ع الجامعة ٍبيقال مؤ ت لدراسته بالجامعة ٍالل  من  أنه أن يؤثة ىحك نسحة حض رم في 

 أ  مقةرع ٍيتم تص يل الطالب لحتصقيق.

 

 نظـــام تأديب الطــــالب

 انين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص ما يلي:تعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقو

األىماع المخحة بنظام الجامعة ٍالكحية أٍ تعطيل الدراساة أٍ التصاةيا ىحياه ٍكالل  اتمتناال المادبة ىان 

 حض ر الدرٍ  ٍالمصا ةا  ٍغيةفا التي تقضي الح ائح بالم اظحة ىحيها.

 خل بصسن السية ٍالسح   داخل الجامعة أٍ خارجها.كل فعل مخل بال ةل أٍ األمانة أٍ الكةامة أٍ م

 بن ا  أ  تنظيما  داخل الجامعة ٍات تةا  فيها بدٍن توةيح سابق من بدارة الجامعة.

 كل بتالل لحمن آ  أٍ األجهزة أٍ الم اد أٍ الكتب الجامعية أٍ تدميةفا. 

 ن بدارة الجامعة. بن ا  أ  تنظيما  داخل الجامعة ٍات تةا  فيها بدٍن توةيح سابق م

 

ت  ي  الن ةا  أٍ بصدار جةائد حائط بالجامعة أٍ الكحية أٍ جم  ت  يعا  بدٍن توةيح سابق من رئيس 

 الجامعة.

 اتىتوام داخل محاني الجامعة أٍ الكحية أٍ ات تةا  في مظافةا  مخالهة لحنظام العام ٍاآلداب ٍالحيا ة. 

 ئيس الجامعة.جم  أم اع تصت أ  مسمك دٍن تةخين من ر

 

 العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب:

 ة التنحيه  هافة أٍ كتابة.1

 ة اإلنلار.2

 ة الصةمان من بعا الخدما  الطالبية.3
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ة الصةمان من حض ر درٍ  أحد المقةرا  لمدة ت تجااٍ   اهةاً. )ٍتعامال تحا  الهتاةة معامحاة الغائاب 4

 بعلر 

اٍ   اهةاً ما  ىادم دخا ع الجامعاة. )ٍتعامال تحا  الهتاةة معامحاة الغائاب ة الهول مان الكحياة لمادة ت تجا5

 بعلر 

 ة الصةمان من اتمتصان النهائي في مقةر أٍ أكثة.6

 ة  بلغا  امتصان الطالب في مقةر أٍ أكثة.3

 ة الهول من الكحية لمدة ت تجاٍ  فوال دراسيا م  ىدم دخ ع الجامعة.1

 راسي ٍاحد أٍ أكثة.ة الصةمان من اتمتصان في فول د2

 ة الهول من الكحية لمدة تزيد ىحك فول دراسي ٍت تتجاٍ  فوحين دراسيين م  ىدم دخ ع الجامعة.10

ة الهول النهائي من الجامعة ٍيححغ  ةار الهوال بلاك الجامعاا  األخاةى ٍيتةتاب ىحياه ىادم صاالحية 11

 ة العةبية.الطالب لحقيد أٍ لتقدمه بلك اتمتصانا  في جامعا  جمه رية مو

ٍيج   األمة بإىالن القةار الوادر بالعق با  التأديحية داخل الكحية ٍيتم اإلخطار بالقةار بمصل الطالب 

المسجل بالكحية ٍتصهظ القةارا  الوادرة بالعق با  التأديحية ىدا التنحيه ال ه   في محأ الطالب. 

نهائي بعد مضك سنتين ىحك األ ل من تاريخ ٍلمجحس الجامعة أن يعيد النظة في القةار الوادر بالهول ال

 صدٍر القةار.

 

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات:

ة أىضا  فيئة التدريس بالكحية ٍلهم ت  ي  العق بتين األٍلك ٍالثانية ال اردة في الحند السابق ىما يق  مان 1

 ة المختحهة.الطالب أثنا  الدرٍ  أٍ المصا ةا  ٍالتمةينا  العمحية ٍاألن طة الجامعي

 ة ىميد الكحية أٍ ال كيل المختن ٍله ت  ي  العق با  الثالث األٍلك المحينة في الحند السابق.2

ة رئيس الجامعة ٍله ت  ي  جمي  العق با  المحينة فاي الحناد الساابق ىادا العق باة األخياةة ٍذلا  بعاد اخال 3

ب أٍ التصقياق مان دخا ع الجامعاة حتاك رأى ىميد الكحية ٍله أن يمنا  الطالاب المصااع بلاك مجحاس التأديا

 الي م المصدد إلجةا  التصقيق أٍ العة  ىحك مجحس التأديب. 

لاه ت  يا  جميا  العق باا . ٍفاك حالاة حادٍث أ  ا اطةاب أٍ بخاالع بالنظاام ٍ الجامعة تأديبة مجحس 4

ختواصااا  يتسااحب ىنااه ىاادم انتظااام الدراسااة أٍ اتمتصااان أٍ التهديااد باالل  يتاا لك رئاايس الجامعااة ات

مجحس التأديب أٍ المخ لة لمجحس التأديب ٍيعة  األمة ىحك أٍع مجحس جامعة يعقد بعد صدٍر  ةار 

ٍذلا  لحنظاة فاك تأيياد العق باة أٍ بلغائهاا أٍ رئيس الجامعة بذا كانت العق بة بالهوال النهاائي مان الكحياة 

 .تعديحها

لتصقيق م  الطالب كتابة ٍسمال أ  اله فيما ت ت    ىق بة من العق با  التأديحية السابقة بت بعد اٍ

ف  منس ب بليه فإذا لم يصضة في الم ىد المصدد لحتصقيق سقط حقه في سمال أ  اله ٍيت لك التصقيق في 

غية حات  الغش األكاديمي من ينتدبه رئيس الجامعة من أىضا  بدارة ال ئ ن القان نية ىحك أن يعة  

لحجامعة الل  ي صك بالةأ  القان ني ٍيعة  األمة ىحك رئيس الجامعة التصقيق ىحك المست ار القان ني 
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يودر  ةار بحالة الطالب بلك مجحس التأديب من رئيس الجامعة ٍذل  لغية حات  كما  تتخاذ القةار.

 الغش األكاديمي ٍيتم بخطار الطالب ىحك ىن انه المسجل بالكحية.

 

تهالي بقهرار يصهدر مهن رئهيس الجامعهة فهي بدايهة كهل عهام يشكل مجلس التأديب  االبتدائي على الوجهه ال

 دراسي:

 ة  أحد ىمدا  الكحيا  بالجامعة ة رئيسا1

 ة  أحد أىضا  فيئة تدريس من كحية الدراسا  القان نية ٍالمعامال  الدٍلية ة ىض ا2

 ة أحد أىضا  فيئة التدريس بالجامعة ة ىض ا3

 .ٍيةوةةدر القةةةار بأغةةححية آرا  األىةةضا 

يج   التظحم من القةارا  التأديحية التي توادر مان الهيئاا  المختواة بت  يا  العق باا  التأديحياة 

بطحب يقدمه الطالب لةئيس الجامعة خالع خمساة ى اة ي ماا مان تااريخ بخطاار الطالاب باالقةار الواادر 

ساتئنافي. ٍلاه أن بالعق بة التأديحية ىحك ىن انه المسجل بالكحياةع ٍيعاة  الطحاب ىحاك مجحاس التأدياب ات

 يحغك العق بة أٍ يخهضها أٍ يؤيدفاع ٍيك ن  ةار المجحس نهائياً.

 

بقهرار يصهدر مهن رئهيس الجامعهة فهي بدايهة كهل عهام ٍي كل مجحس التأديب اتستئنافي ىحك ال جه التالي 

 دراسي:

 ة  أحد ن اب رئيس الجامعة ة رئيسا1

 ة   أحد ىمدا  الكحيا  بالجامعة ة ىض ا2

 أىضا  فيئة تدريس من كحية الدراسا  القان نية ٍالمعامال  الدٍلية ة ىض ا ة  أحد3

 ٍيةوةةدر القةةةار بأغةةححية آرا  األىةةضا .

 

 تتح  الق اىد اآلتية في منح  هادا  حسن السية ٍالسح   لحطالب ٍالخةيجين:

ة ىدم صدٍر أ  يمنح الطالب الخةيج  هادة حسن سية ٍسح   ىند تخةجه من الجامعة  ةيط أوال:

ىق بة تأديحية ىحيه خالع مدة دراسته بالجامعة. كما يمنح أيضاً الطالب الخةيج الل  صدر  دم 

ىق بة تأديحية ٍاحدة لم تتعد الهول من الجامعة لمدة ثالثة أسابي  خالع مدة دراسته بالجامعة  هادة 

 حسن سية ٍسح   م  ىدم ذكة العق بة في ال هادة.

لب الخةيج الل  صدر  دم ىق بة تأديحية ٍاحدة خالع فتةة دراسته بالجامعة جاٍ   يمنح الطا ثانيا:

الهول من الجامعة لمدة أكثة من ثالثة أسابي  بفادة بأن سح   الطالب كان مقح تً ٍيتم ذكة تح  

 العق بة في صدر ٍصحب اإلفادة.

ياة خاالع فتاةة دراساته بالجامعاة أ  ىدم منح الطالب الخةيج الل  صدر  دم أكثة من ىق باة تأديح ثالثاً:

  هادة حسن سية ٍسح   أٍ بفادة من الجامعة ب أن السية ٍالسح  .
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 المراقبة األكاديمية ـ التسجيل المعلق ـ  تغيير المسار األكاديمي

 المراقبة األكاديمية

حالاة حوا له بعد  يام الطالب بصض ر العاام األكااديمي األٍع )متضامنا الهوال الدراساي الوايهي  ٍفاي 

ع ياتم ٍ اعه تصات المةا حاة األكاديمياة لمادة ىاام كامال. 7.11ىحك مت ساط نقااط تقادية تةاكماي أ ال مان 

ٍخالع فتةة المةا حة األكاديميةع يتم بلزام الطالب بالتسجيل في ىب  دراسي مخهأ )طحقا لالئصة الكحية ع 

 ٍذل  إلىطائه فةصة لةف   يمة مت سط نقاط التقدية التةاكمي. 

ٍيتم تساحيم فالا الطالاب بخطااراً ب  اعه تصات المةا حاة األكاديمياة م  اصا باه تااريخ بداياة ٍنهاياة فتاةة 

المةا حة األكاديمية ٍما يجب ىمحه لةف  فلم المةا حة.ٍيظهة في بيان الصالاة ماا يهياد ٍ ا  الطالاب تصات 

 ند تمكن الطالب من ذل .المةا حة األكاديميةع كما يظهة أيضا ما يهيد رف  المةا حة األكاديمية ى

 

 التسجيل المعلق:

فااي مقااةر  DN)أٍ  NEأٍ  Fأٍ(BL فااي حالااة حواا ع الطالااب ىحااك أ  تقاادية ماان تقااديةا  الةساا ب

بجحار  ثالث مةا ع ت يسمح له بالتسجيل في أ  مقاةر جدياد ٍياتم بلزاماه بالتساجيل فقاط فاي المقاةر أٍ 

ةا  الةسا ب باإل اافة بلاك أياة مقاةرا  أخاةى المقةرا  التي حول فيهاا ثاالث ماةا  ىحاك أحاد تقادي

سااىة معتمادة ٍبذا لام ي جااد 07حوال فيهاا ىحاك أحاد تقاديةا  الةسا ب )مااةة أٍ ماةتين ع ٍبصاد أ واك 

لحطالااب مقااةرا  رساا ب )مااةة أٍ مااةتين  فيجاا   بت صااية ماان مجحااس الكحيااة ٍاىتماااد مجحااس الجامعااة  

ساىة معتمدة. ٍيمتاد التساجيل  07الدراسي الكحي تصميل الطالب بمقةرا  أخةى بصي  ت يتجاٍ  العب  

المعحق ىاما كامال بصد أ وكع ٍبذا لم يتمكن الطالب بنهاية فلا العام من توصيح تقاديةا  الةسا ب التاي 

 حول ىحيها ثالث مةا ع يتم بلزامه بتغيية مسارم األكاديمي.

 

 تغيير المسار األكاديمي:

 سحاب أكاديمية في أحد الصات  التالية:يتم تغيية المسار األكاديمي لحطالب أل

التي حوال ىحيهاا  DN)أٍ  NEأٍ   Fأٍ (BLىدم تمكن الطالب من توصيح أحد تقديةا  الةس ب .0

 في مقةر بجحار  ثالث مةا  بعد انتها  فتةة التسجيل المعحق.

انتهاا  بعاد   2.00 ىدم تمكن الطالب من الصوا ع ىحاك مت ساط نقااط تقادية تةاكماي أىحاك مان أٍ يسااٍ  .7

 .فتةة المةا حة األكاديمية

استيها  الطالب لمتطححا  التخةج خالع مدة تعادع  عأ مدة الحةناامج الدراساي األصاحي. ىحماا  ىدم .3

 بأن فلم المدة ت ت تمل ىحك الهتةا  التي  ام فيها الطالب باتنسصاب من فول دراسي أٍ ٍ أ  يدم. 
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 بالكلية ونةالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا

 

 

 

 

 األسم القسم االلكتروني البريد بريدى صندوق

1 Amany.refaat@pua.edu.eg رفعت أ.د/أمانى سياحة 

2 Ghada.bassiony@pua.edu.eg أ.م.د/ غادة بسيونى سياحة 

3 Lamiaa.ibrahim@pua.edu.eg د/لمياء إبراهيمأ.م. سياحة 

4 Islam85_2005@Yahoo.com د/ إسالم أحمد فتحى الفنادق إدارة 

5 Dalia.Shusha@pua.edu.eg ليا شوشةدا /د الفنادق إدارة 

6 
ehab.pop1452@ymail.com 

ehab.pop1452@gmail.com 
 د/ إيهاب فتحى الفنادق إدارة

3 Dr.mahmoudahmed@pua.edu.eg محمود عبد الرؤوف د/ سياحة 

1 Dalia.hassan@pua.edu.eg داليا حسن د/ سياحة 

 

  

 السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 

mailto:Amany.refaat@pua.edu.eg
mailto:Amany.refaat@pua.edu.eg
mailto:Ghada.bassiony@pua.edu.eg
mailto:Ghada.bassiony@pua.edu.eg
mailto:Lamiaa.ibrahim@pua.edu.eg
mailto:Lamiaa.ibrahim@pua.edu.eg
mailto:Islam85_2005@Yahoo.com
mailto:Islam85_2005@Yahoo.com
mailto:ehab.pop1452@ymail.com
mailto:ehab.pop1452@ymail.com
mailto:Mr.mahmoudahmed@pua.edu.eg
mailto:Mr.mahmoudahmed@pua.edu.eg
mailto:Dalia.hassan@pua.edu.eg
mailto:Dalia.hassan@pua.edu.eg
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 األسم القسم االلكتروني البريد بريدى صندوق

9 Tamer.elsawy@pua.edu.eg أ. تامر الصاوى سياحة 

10 Passant.Chahine@pua.edu.eg باسنت شاهينأ.  سياحة 

11 sayed.elgarhy@pua.edu.eg سيد درويش . أ سياحة 

12 Hamadahass@yahoo.com أ. حمادة جمال حسن الفنادق إدارة 

13 amrfoad_10@yahoo.com أ. عمرو فؤاد الفنادق إدارة  

14 abdallahmohamed1275@gmail.com أ. عبد هللا محمد الفنادق إدارة 

15 aliaaadel11@gmail.com أ. علياء عادل الفنادق إدارة 

 بالكلية المعاونةة هيئالالسادة أعضاء 
 

mailto:Tamer.elsawy@pua.edu.eg
mailto:Tamer.elsawy@pua.edu.eg
mailto:Hamadahass@yahoo.com
mailto:Hamadahass@yahoo.com
mailto:amrfoad_10@yahoo.com
mailto:amrfoad_10@yahoo.com
mailto:aliaaadel11@gmail.com
mailto:aliaaadel11@gmail.com
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 جولة داخل الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 (لمبنى النظرىا(مبنى الكلية: 

 

  األرضىالدور: 

 2 تدريب  اىة –  D017) 1 تدريب  اىة  -الطحية العيادة -التو ية مةكز -الموحك – المكتحةٍيتضمن 

(D019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنا خطوة بخطوة 
Step by step 



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

36 

  األولالدور: 

 D112  مدرج – D114 كمحي تة معمل – D116 كمحي تة معملٍيتضمن 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 :الدور الثانى 

 D223 لغا  معمل – D217 لغا  معملٍيتضمن 
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 :الدور الخامس 

مكاتب  -مكتب المنتدبين  -ٍحدة  مان الج دة  -مكتب سكةتية العميد  -أ.د/ ىميد الكحية  مكتب

دٍرا   - اىا  بمتصانا   - اىا  مصا ةا   -أىضا  فيئة تدريس ٍالهيئة المعاٍنة ) سم السياحة  

 دٍرا  مياة أىضا  فيئة التدريس ٍالهيئة المعاٍنة.  -مياة رجالي ٍ حةيمي )طالب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدور السادس 

 -مكاتب أىضا  فيئة تدريس ٍالهيئة المعاٍنة ) سم بدارة الهنادق   -مكتب رئيس  سم بدارة الهنادق 

غةفة الحيا ا   – ةالسياح  ةكة - اىة اإلجتماىا   - اىا  بمتصانا   - اىا  مصا ةا  

دٍرا  مياة  -مخزن  -لهند ية الغةفة ا -المطحخ التعحيمك  - التعحيمك المطعم –)اإل ةال الداخحك  

 دٍرا  مياة أىضا  فيئة التدريس ٍالهيئة المعاٍنة.  -رجالي ٍ حةيمي )طالب  
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 لعملية التعليميةل التسهيالت الداعمة

 

أوال :وحدة ضمان  الجودة والتطوير 

 المستمر

   مهافيم لةسالة  ب  امتفقد تم بن ا  تح  ال حدة ٍالتك ع  بالكحية ماناً لصسن األدا  التعحيمك 

الكحية ٍرؤيتها المستقححية إلىداد خةيج ىحك  در كحية من الكها ة ٍ المعةفة التك تساية التقدم فك  تك 

المجات  ٍالتك تت اكب م  متطححا  س ق العمل من خالع تصدي  المنافج الدراسية ٍطةق التدريس 

لح ص ع العحمية مستخدمين كافة السحل ٍاتمتصانا  لح ص ع الك أفضل المست يا  العحمية ٍالعمحية 

 الك ذل .

 

 -رؤية الوحدة:

تتطح  ٍحدة  مان الج دم الىتصقيق مست   رفي  من اتدا  ٍالتقييم الجيد لحتط ية المستمة 

 بهدل التأفل لحصو ع ىحي  اتىتماد ٍكسب ثقة ٍر ا  المستهيدٍن.

 

 -رسالة الوحدة:

جامعة فارٍ  بن ة ثقافة الج دة فك  –ٍبدارة الهنادق تحتزم ٍحدة  مان الج دة بكحية السياحة 

مجتم  الكحية ع ٍمتابعة ٍتقييم اتدا  لضمان الج دة فك كافة ىناصة المنظ مة التعحيمية ٍاتن طة 

الحصثية ٍالخدمية التك تقدمها الكحية ٍتنمية الم ارد الح ةية فك     معايية الهيئة الق مية لضمان 

اد بما يصقق رسالة الكحية ٍ يتهق م  استةاتيجية الجامعة ع ٍ السعي إلىداد الكحية ج دة التعحيم ٍاتىتم

 لحصو ع ىحك اتىتماد.
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 ثانياً : المطبخ التعليمى

تق م الكحية بتنمية المهارا  العمحية لحطالب 

م األغلية ٍذل  من خالع التدريب  ىحك بىداد ٍتقدي

م اصها  التعحيمك طحقاً لحٍالم ةٍبا  فك المطحخ 

 العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : المطعم التعليمى

اىداد المطعم يتم تدريب الطالب ىحك كيهية 

ٍتجهيزم ع ٍكيهية استقحاع العمال  ع ٍكيهية تقحل 

  طححا  العمال  بسه لة ٍسةىة فك األدا .
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 : محاكى للمكاتب االماميةرابعاً 

 

تحدث نظم الصجز   5ع أٍبةا )Fidelio V 8يتم تدريب طالب  سم ادارة الهنادق ىحك بةنامج  

 بالمكاتب األمامية بالهنادق  حتك يتسنك اىداد خةيج ي اكب س ق العمل الضيافك المتغية.

نظام  امل لمةا حة المخزٍن ٍمةا حة التكاليأ من أجل تححية اتحتياجا  ٍالمتطححا  ٍكلل  

الب ىحك كيهية أدارة  مخزٍن المن أة الخاصة لوناىة الضيافة. يساىد  الحةنامج فك تدريب الط

 الهند ية  ككل ع ٍبلل  تصقيق  مست ى جديدا من الكها ة لحمن أة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معمل محاكاة لمكتب سياحىخامساً 

 امت كحية السياحة ٍبدارة الهنادق بإن ا  

 ةكة سياحة تعحيمية مجهزة بأحدث التقنيا  ٍ 

ية الحةامج الال مة لكك تعمل ك ةكة سياح

 حقيقية .

داخل ال ةكة يتحقك طالب  سم السياحة 

تدريب ىمحك ىحك كافة أىماع  ةكا  

 السياحة ٍالطيةان.

فمثالع يتعحم الطالب كيهية استخدام نظام 

الصجز "أماد ي  " اللى يعد من افم ثالث 

انظمة فك مجاع الت  ي  اإللكتةٍنكع ٍاللى 

يمكن ٍكات  السياحة ٍ م ردى الخدما  

ية من بي  تلاكة الطيةان لح ةكا  أٍ السياح

 س ق سياحك ىحك مست ى العالم . 215المسافةين ب كل محا ة ٍ ذل  باكثة من 
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ٍفك فلم ال كالة السياحية أيضا يطحق الطالب معةفتهم ح ع بىداد ٍ تخطيط ٍ تنظيم رحال  

المعالم السياحية ٍ   امحة تتضمن حجز تلاكة الطيةان ع الهنادق ع القطارا  ع السيارا  ع ٍ يارة

 كلل  حجزالمطاىم .... بلخ من الخدما  السياحية.

 

 : محاكى مكتب اإلستقبال الفندقىسادساً 

 

ي جد بالكحية مصاكك مكتب بستقحاع فند ك مجهز بأحدث 

ع  5التقنيا  ٍالحةامج الصجز اإللكتةٍنك الصديثة مثل أٍبةا 

 1فيدلي  س يت 

 

 

 

 

 

 لتعليمي: الجناح الفندقى اسابعاً 

تق م الكحية بتدريب الطالب ىحك ىمحيا   ات ةال 

الداخحك من اجةا ا  دخ ع غةفة النزبل ٍ خط ا  

تنظيأ الغةفة ٍ اتن ال المختحهة تمدادا  النزيل  

ٍمصت يا  غةفة الحيا ا   ٍ اتن ال المختحهة من 

الحيا ا  الم ج دة بغةفة النزيل ٍذل  بالتدريب 

جناح الهند ك التعحيمك المومم طحقا العمحك من خالع ال

لمقاييس فنادق فيحت ن العالميةع حي  يدر  الطالب 

أسس بر ا  العمال  ٍتححية رغحاتهم في صناىة 

 الضيافة.
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 : معامل الكمبيوتر ثامناً 

 

ة  معامل الكمحي تة المصمل ىحيها  احدث األنظمة اإللكتةٍنية  المتخووة فك مجاع السياحة ٍ الضياف

 مةا حة المخا ن . –فيدلي   –مثل )أمادي   

 

 برنامج أوبرا  .0

لتدريب الطالب ىحك نظام الصجز الهند ك 

 الخاى بسالسل الهنادق المختحهة

 

 

 برنامج فيديليو  .7

لتدريب الطالب بقسم أدارة الهنادق ىحك 

أنظمة الصجز الهند ك ٍاإل ةال الداخحك 

 ٍالصسابا  الهند ية

 

 

 مخازن برنامج مراقبة ال .3

 لتدريب الطالب ىحك مةا حة المخزٍن ٍ مةا حة التكاليأ لحمن أة الهند ية
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 األنشطة الطالبية
 

يتم تصديد م ىد األن طة الطالبية بالجدٍع الدراسك لكل فة اة دراساية ٍفاك كال فوال دراساك ع ىحاك 

 2:30بلك  12:30أن تك ن الثالثا  من كل بسح ل  من الساىة 

 

 -الطالبية بالكحية كالتالك:ٍتتن ل األن طة 

 

  ٍغيةفا   –الندٍا  العحمية  –الةحال  العحمية  –األن طة العحمية مثل )المسابقا  العحمية ....... 

  ٍغيةفا   –األن طة الثقافية )المسابقا  الثقافية ....... 

  ٍغيةفا   –كةة السحة  –األن طة الةيا ية )مسابقا  كةة القدم ....... 

 يارا  دار المسنين  – يارا  دار األيتام  –جتماىية )الس ق الخيةى األن طة اإل –  .......

 ٍغيةفا  

  األن طة الهنية )معة  الةسم ٍالتو ية– Talent Show –  مهةجان  –الةسم ىحك األسهحت

 ....... ٍغيةفا   – Dish Party –اتل ان 

  ن اط اتسة الطالبية 

  

Student 
Activities 



 

 

 

 جامعة فاروس –كلية السياحة وإدارة الفنادق  – 7102/7102للعام الجامعى  دليل الطالب

 

14 

بحثية فاروس للمشاريع ال جامعة مسابقة

 المجتمعية

 

 

 

 االحتفال السنوى بعيد الحب
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International Day 
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المؤتمر الدولى األول لريادة األعمال في 

 صناعة السياحة والضيافة والتراث 

 " رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة"

 

 
 

 

 مهرجان الفواكة
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 ندوة تعريفية عن الجوالة

 

 
 

 

 التبرع بالدمحملة 
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 السوق الخيري السنوي للبطاطين
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Dish Party 

 

 
 

 

 مسابقة البحث عن الكنز
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  ةيمسابقة ثقاف

 

  
 

 زيارة الجمعية المصرية لحماية األطفال
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 اليوم الرياضى
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 االحتفال بيوم السياحة العالمي

 

 
 

 

 

 

 

 Talent Show عرض مواهب
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 عرض مسرحي )إحنا مين( لفريق بارانويا
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 حفل أزياء تنكرية
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 مسابقة تحدى المانيكان
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 مسابقة ثقافية في المعلومات السياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسم على األسفلت
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 المعرض الفنى للرسم والتصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيزات رحلة إلى معرض الـتج

 الفندقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهرجان األلوان
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 بوتوكوالت التعاون بين الكلية والمؤسسات السياحية والفندقية

في بطار الجه د التي تق م بها الكحية لت فية فةى تدريحية ٍت ظيهية متميزة لطالبناىن طةيق ت  ي  

ع حة ٍادارة الهنادققع  امت كحية السياالعديد من اتها يا  التعاٍن م  المؤسسا  السياحية ٍادارا  الهناد

 -:م  جامعة فارٍ  بت  ي  اتها ية تعاٍن م تة 

 

فندق شيراتون المنتزة ضمن مجموعة 

فنادق ستاروود العالمية للفنادق و 

 المنتجعات

 

 

 

 

 

 

 

 

غرفة شركات السياحة ووكاالت السفر 

 باإلسكندرية
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باإلضافة إلى بروتوكوالت تعاون أخرى 

 -مثل:

 بةٍت ك ع التعاٍن م  فندق اله رسيزٍن 

 بةٍت ك ع التعاٍن م  مكتحة اإلسكندرية 

  يةت ك ع التعاٍن م   ةكةSabre 

 

 ملتقيات التوظيف والتدريب بالكلية

 ملتقى التوظيف والتدريب األول

 

اتٍع جامعة فارٍ  بإ امة محتقك الت ظأ ٍالتدريب  – امت كحية السياحة ٍبدارة الهنادق 

(Internship & Career Fair لت ظيأ الخةيجين  ٢٢/٤/٢٠١٥  بالمسةح الطالبك بالجامعة ي م

 -ٍتدريب الطالبع حي  فدفت الكحية بلك:

   ىقد محتقك يجم  بين )ممثحك س ق العمل  ٍي مل الهنادق ٍ ةكا  السياحة ٍ ةكا  بةمجيا

ين األكاديميين ٍالطالب "الحةامج اإللكتةٍنية السياحية ٍالهند ية" ٍالمطاىم من ناحية ٍب

 ٍالخةيجين بكحية السياحة ٍبدارة الهنادق بجامعة فارٍ  من ناحية أخةى.

  ال ص ع بهلا المحتقك لحعديد من

 األغةا  أفمها:

تس يق خةيجك الكحية   .1

ٍمهاراتهم فك س ق العملع 

ٍالصو ع ىحك فةى ت ظيأ 

 لهم فك مختحأ المجات .

الصو ع ىحك فةى تدريحية  .2

 كحية لطالب ال

م اكحة مستجدا  س ق العمل  .3

 ٍالت اصل م  متخلى القةار.

 تقديم خدمة متميزة لطالب ٍخةيجك الكحية. .4
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 تصقيق معايية الج دة ٍاإلىتماد من خالع الت اصل الدائم ٍالمستمة م  س ق العمل. .5

 ٍالهنادق ىمل  ةاكا  ٍببةام بتها ا  ٍملكةا  تهافم م  المؤسسا  العامحة فك  طال السياحة .6

 ىحك المست ى الةسمك ٍالخاى.

ٍ د تم اإلتواع بالعديد من المؤسسا  السياحية ٍالهند يةع ٍ د تم ببدا  الةغحة ٍ ح ع الم اركة ٍالدى ة 

 :المقدمة من جامعة فارٍ  )كحية السياحة ٍبدارة الهنادق . ٍتتمثل فلم المؤسسا  فك التالك

   أٍتً: الهنادق 

   ثانياً: المطاىم 

   :ًال ةكا  السياحية ثالثا 

 رابعاً:  ةكا  الطيةان 

    ًالغةل ٍالهيئا  الصك ميةخامسا : 

    ًةكا  الحةمجيا سادسا  : 
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 الثانى ملتقى التوظيف والتدريب

جامعة فارٍ   -كحية السياحة ٍبدارة الهنادق  امت

لحسنة الثانية ىحك  بتنظيم ي ماً لحت ظيأ ٍالتدريب

ىظيمة لت ظيأ خةيجينا حي  يعد فةصة  الت الكع

ٍتدريب طالبنا في أكحة ال ةكا  السياحية ٍسالسل 

 .فنادق ذا  سمعة طيحة ٍ هةة ىالمية
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 الثالثملتقى التوظيف والتدريب 

 -تصت ب ةال أ.د/ أماني رفعت الثال  لحت ظيأ ٍالتدريب لحسنة الثالثة ىحك الت الك تم تنظيم المحتقك 

 -رئيس الجامعةع ٍالسادة الن ابع أ.د/ ن رفان فناكي  -صم د مصي الدين ىميدة الكحيةع ٍبت ةيأ أ.د/ م

نائب رئيس الجامعة ل ئ ن خدمة  -نائب رئيس الجامعة ل ئ ن التعحيم ٍالطالبع ٍأ.د/ رمضان أب  العال 

ىميد القح ع ٍالتسجيلع ٍاللين حضةٍا إلستقحاع السادة  -المجتم  ٍتنمية الحيئةع ٍأ.د/ أسامة الموةى 

 .ممثحي القطال السياحي ٍالهند ي ٍالتةحيب بهم

حي   م المحتقك مجم ىة كحيةة ٍمتن ىة من المؤسسا  التي تةتحط ب كل محا ة بالمهن السياحية 

فندق ف ر  -الهيئة العامة لتن يط السياحة  -ٍ ارة السياحة  -ٍالهند ية ٍمنها ) ةكة موة لحطيةان 

 -فندق فيحنان فحسطين  -فندق راديس ن بح   -ماري    –يةات ن فندق   -فندق ميةك ر الهةم  -سيزٍنز

 - ةكة داما  لحسياحة  - ةكة أٍفة سيز لحسياحة  - ةكة ماجستي  لحسياحة  -فندق ساف    ةم ال يخ 

 - ةكة أل تةافيل لحسياحة  - ةكة رماسيدت ر   - ةكة كا ا لحسياحة  - ةكة م ن ست ن لحسياحة 

 - ةكة دريمية  لحسياحة  - ةكة أجيحيكا لحسياحة  - ةكة اإليمان لحسياحة  - ةكة فارٍ  لحسياحة 

 -فندق سيسل  - ةكة العز الدٍلية لحسياحة  -العةبية لحطيةان  - ةكة رؤية لحسياحة  - ةكة فاميحي ت ر 

 ةكة ستار ٍا   -ماكدٍنالد   –فندق فيحت ن اتسكندرية كينج رانش  -فندق فيحت ن جةين بال ا 

  .خان اب  العال -ياحة لحس

ٍ د سافم في تنظيم المحتقك السادة أىضا  فيئة التدريس ٍالهيئة المعاٍنة بالكحية ٍمجم ىة من الطالب 

 .كتدريب ىمحي ىحك ما يق م ن بدراسته في بعا المقةرا  الدراسية
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 النشاط اإلجتماعى وخدمة المجتمع

 مبادرة معاً لدعم السياحة
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 وعات البحثية الميدانيةالمشر

في بطار حةى جامعة فارٍ  ىحك تطحيق مهه م المسئ لية اإلجتماىية ٍالم اركة في تنمية المجتم  

يق م طالب الكحية تصت ب ةال بدارة تصت رىاية السيد األستاذ/ مصمد رجبع رئيس مجحس األمنا ع 

سياحي الموة  ٍذل  فك العديد من الكحية بتقديم افكار محتكةة تساىد في حل م كحة  عأ الن اط ال

 -الم ةٍىا  مثل:

 فيحم ٍثقائك ىن اإلسكندرية 

 بىداد ٍبصدار مجحة سياحية لحتةٍيج مدينة األسكندرية 

  الم ةٍل الميدانكTIP:- “تقييم الحةامج السياحية المقدمة من  ةكا  السياحة” 

 بىداد خةيطة سياحية" الم ةٍل الميدانك" 

  الم ةٍل الميدانكSOP :  بهنادق األرب  ٍالخمس نج متقييم نظم الت غيل 

  أنتيكا مهةجان ) "التنمية السياحية لمنطقة ك م ال قافة ٍىم د الس ارى"الم ةٍل الميدانك 
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 الزيارات العلمية والميدانية

 

  

35 hotel facilities exhibition in cairo 
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 رحلة علمية إلى سيوة

الرحلة العلمية إلى معرض التجهيزات الفندقية السادس 

 والثالثون بالقاهرة
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 مشروعات التخرج
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 للعام الجامعيالكلية أوائل 

 7102  /7102 

 

 التقدير التراكمى القسم / التخصص اإلسم

 3.25 سياحة أحمد حسام الدين محمود الديب

 3.50 سياحة إيرينى سامى ثابت مسعود

 3.12 سياحة محمود حسام الدين محمود الديب

 7.22 إدارة فنادق عبد الرحمن قدرى سليمان

 7.25 إدارة فنادق داليا طارق نصر القرنشاوى
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 الـتليفونات الهامةبعض 

 

 

 رقم التليفون الداخلى الجهة

 790 عميد الكلية -أ.د/ أمانى رفعت 

 793 سكرتارية عميد الكلية

 757 وحدة الجودة

 319 أ.م.د/ غادة بسيونى

 752 لمياء إبراهيم /دأ.م.

 741 د. إسالم فتحى

 774 د/ داليا شوشة

 729 د/ محمود عبد الرؤوف

 342 د/ داليا حسن

 المرشد األكاديمى العام

 تامر الصاوى . أ
729 

 342 أ. باسنت شاهين

 775 أ. سيد درويش

 الهبئة المعاونة لقسم إدارة الفنادق 

 أ. عبد هللا محمد –أ. علياء عادل  –أ. عمرو فؤاد  –أ. حمادة جمال 
712 

 رقم التليفون  الجهة

 مكتب وزارة السياحة باالسكندرية
4500472/13  

5400320/13 

 5423204/13 شرطة السياحة باالسكندرية

 4223322/13 مباحث االسكندرية

 الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة

3937207/13  

3932232/13  

3930790/13 

 4243321/13 الهيئة العامة لتنشيط السياحة

 073 االسعاف

 077 النجده

 072 نجدة شرطة السياحة وتلقى الشكاوي


