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 مقدمة

هم ة أعدادجامعة فاروس إلى جذب الطالب الوافدين وزياد –تهدف سياسة كلية السياحة وإدارة الفنادق 

ى لحفاظ علية وابصورة مضطردة وتوفير مناخ يتسم بالود واأللفة والتعاون مما يساهم فى إعالء مكانة الكل

ويتم  لدول.اع مختلف فية مريادتها وزيادة مواردها وقدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً ، وتوثيق العالقات الثقا

 -ذلك من خالل ما يلى:

  لجويةايافة برامج جديدة مثل برنامج إدارة وتكنولوجيا التراث الثقافى / برنامج إدارة الض طرح .1

لى توجيه بروشورات عن الكلية تتضمن معلومات عن الكلية وأنشطتها وبرامجها المختلفة إ .2

  السفارات والهيئات الدبلوماسية

ر "بإختيا لطالبالتدريس بالكلية باللغة اإللنجليزية بجانب اللغة االجنبية الثانية التى يدرسها ا .3

 ( ..... وغيرها.. –إليطالية ا –أللمانية ا –الطالب" مثل )الفرنسية 

 قوميةال المؤتمرات العلمية في االشتراك علي المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تشجيع .4

  وليةوالد واإلقليمية

شطتها ة وأنتطوير موقع الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية حتى يتم التعرف عن قرب عن الكلي .5

 وبرامجها المختلفة 

  التفاعلى التعليم في الطالب ومشاركة التدريس في التفاعلية النظم أحدث تطبيق .6

خل الفرعية داالعملي من خالل دراسة موائمة لطبيعة العمل وتخصصاته  التدريب نظم تطوير .7

  المؤسسات السياحية والفندقية للمؤهالت العلمية والمهارات المهنية

 مع المؤسسات السياحية والفندقية  بروتوكوالت وعمل شراكات في الدخول .8
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الخاصة  المكتبة طريق ربط عن العلمية التطورات أحدث االطالع على مصادر توفير على العمل .9

 JSTORE –Egyptian Knowledge Bankمثل ) ميةالعال بأحدث مواقع البحث بالكلية

“EKB” ) 

 الطالب جذب في هاألستفادة منو الكلية بطالب الخاص Facebook - األجتماعي الموقع تطوير .10

  الوافدين

لمعايير لكلية لالتعريف بتبنى ا، إتاحة البرامج و المقررات لمرحلة البكالوريوس على موقع الكلية  .11

لمرحلة  عتمادالمرجعية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جوده التعليم واإلاألكاديمية القياسية 

  البكالوريوس وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية بناءاً على ذلك

عريف كلية للتنى للإتاحة السير الذاتية و اإلنتاج العلمى ألعضاء هيئة التدريس على  الموقع االلكترو .12

 . التدريس والحاصلين على جوائز علمية بالمكانه العلمية ألعضاء هيئة
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