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 على التخصصات المختلفةالطالب توزيع  ةليآ

 -الدراسية:  ستطالع رأي األقسام العلمية في عدد الطالب الممكن استيعابهم في البرامجا -أوالً:

فقاً والدراسية  الممكن قبولهم بالبرامجإستطالع رأى األقسام العلمية فيما يخص عدد الطالب يتم  -

بالقسم  التدريس قاعاتلإلمكانيات البشرية والتجهيزات المادية والطاقة اإلستيعابية والكفاءة التشغيلية ل

% بقسم  40 % بقسم الفنادق , و60بحيث يتم التوزيع بين االقسام العلمية بنسبة تصل الى  العلمى

 على مدار االعوام المختلفة . او تقل النسب السياحة و قد تزيد

 

 ة يجب على الطالب استيفاء الشروط األتية : لتحاق بالبرامج الدراسية بالكليإللثانياً:

 دراسياً للقسم العلمى:  المؤهلة المواد إجتياز (1)

 

 فى المستوى االول :   -

 قسم السياحة

Theory of tourism TM 101  
History and Civilization of Ancient 

Egypt  (Elective) GEN 109 

 قسم ادارة الفنادق

Introduction to hospitality 

industry HM 101   

Basic accounting 

GEN 107  

 فى المستوى الثانى : -

 قسم السياحة

tourism and hotel marketing 

THM 221 

tourism and hotel economics 

THM 241 

 قسم ادارة الفنادق

human resources management  

THM 261 

Franchising in Tourism and 

Hospitality THM 211 
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 : امتحان قياس المهارات المؤهلة للقسم  (2)

 

الطالب  يتم اجراء امتحان تحريرى لقياس المهارات المؤهلة للقسم العلمى و يجب على -

 % على االقل فى االمتحان .60الحصول نسبة 

 

 التقدير التراكمى:  (3)

 

ين التخصص لح ليس لديهم الحق فى 2راكمى اقل من الطالب الحاصلين على تقدير ت -

 رفع تقديرهم التراكمى 

د اجراء لديهم الحق فى التخصص بع 2الطالب الحاصلين على تقدير تراكمى اعلى من  -

 المقابلة الشخصية 

 ياحةالس الصناعة  ) قطاع من عضوين من مشكلة لجنة معتتم  شخصية مقابلة إجراء -

  يقدمون والذين بالمقابلة القائمين قبل من تطبيقها يتم معايير تحديد ويتم(  الفنادق وإدارة

 من أىب للنجاح تؤهلة التى والقدرات للمهارات وفقا طالب لكل المناسب بالقسم توصية

 .العمل وبسوق القسمين

 

mailto:Pharos@pua.edu.eg

