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والتحويل والتوزيع قواعد القبول سياسات و 
بكلية السياحة على التخصصات المختلفة 

 جامعة فاروس –وإدارة الفنادق 
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 مقدمة
واألهلية إلى تطوير نظام القبول بالجامعات الخاصة لتحقيق يسعى مجلس الجامعات الخاصة 

دنى حد األالعدالة فى قبول الطالب وفقًا لمجموع درجاتهم فى كل الكليات وذلك فى إطار األعداد المقررة وال
تى ية الللقبول بكل كلية. وقد تم وضع إطار عام لنظام القبول متضمنًا الخطوات التنظيمية والجداول الزمن

الب م الطح نجاح النظام. ووفقًا لهذا النظام يتقدم الطالب بأوراقهم للجامعات مباشرة على أن يتم تسليتتي
 إيصال بتاريخ التقدم للجامعة.

ويحدد مجلس الجامعات الخاصة واألهلية الحد األدنى للتقدم وليس القبول لكليات الجامعات 
 المصريين والوافدين.الخاصة وذلك وفقًا للمجموع الكلى لدرجات الطالب 

 سياسات وقواعد القبول
  -لى:كالتا كلية السياحة وإدارة الفنادق على عدة مراحل للقبول وهى تعتمد سياسة القبول المتبعة في

 أوالً: نظام القبول بالجامعة:

 ةالثانوي شهادة حملة من والوافدين المصريين الطالب جميع التحاق باإلسكندرية فاروس جامعة تقبل 
 فئات أيضا وتقبل المصرية للجامعات األعلى المجلس من معتمدة شهادات من يعادلها ما أو المصرية

 لتعليما لوزارة التابع واألهلية الخاصة للجامعات القبول مكتب يحددها التي الشروط استيفاء بشرط أخرى 
 .العربية مصر بجمهورية العالي
o الثانوية المصرية 

o (العربية الشهادات جميع) الثانويةالعربية 

o الثانويةاألجنبية 

 عدلقوا  طبقا بها معترف وأجنبية مصرية أخرى  جامعات من المحولين الطالب التحاق الجامعة تقبل كما 
 .واألهلية الخاصة للجامعات القبول مكتب يحددها التي المحولين الطالب قبول
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 بالجامعة: االلتحاق خطوات

 :التالية للخطوات وفقا بالجامعة الطالب التحاق يتم

o بقاط المصرية الثانوية لمرحلة الثالثة السنة لطالب للجامعة التقدم باب فتح عن اإلعالن يتم 
 اإللكتروني الموقع خالل من وذلك واالهلية، الخاصة الجامعات مجلس يقررها التى للمواعيد
 امةالع الثانوية نتيجة إعالن فور التقديم باب فتح يتم كما اإلعالم، وسائل عبر أو للجامعة

 . واألهلية الخاصة للجامعات القبول مكتب يحددها التي القبول فترة نهاية وحتى

o التحاق طلب استمارة بسحب أمره وولي الطالب يقوم(Application for Admission  )من 
 مستعينا االستمارة استيفاء ثم الطلب، رسوم سداد نظير بالجامعة والتسجيل القبول مكتب

 .االلتحاق بإرشادات

o المستندات جميع أصول بها مرفق البيانات كاملة االستمارة بتسليم أمره وولي الطالب يقوم 
 .نكالب فى الجامعة تحددها التى الرسوم وسداد بالجامعة والتسجيل القبول مكتب إلى المطلوبة

o ( المعتمدة المصـروفات سداد حافظة بموجب) الطالب بإخطار والتسجيل القبول مكتب يقوم
 يجـب التي المهام بعض بعمل الشخصية المقابلة بعد يقوم أن على الشخصية المقابلة بميعاد
   الجامـعية البطاقة على والحـصول بالجامعة االلتـحاق إجراءات إلتمـام إنجـازها عليه

(University ID )، بالوزارة والتسجيل بالجامعة التنسيق بعد قبولة حال. 

 :المهام بهذه بيان يلي وفيما

o الشخصية المقابلة (Interview) 

o الطبي الكشف (Medical checkup) 

o الطالبية األنشطة في التسجيل 

o عن اإلعالن يتم (New Students Orientation Day  )إسبوعين اول) خالل يعقد والذي 
 (.الدراسة من
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o ون شئ بمكتب المواد تسجيل إستمارة على بالتوقيع الطالب يقوم الكلية داخل الدراسة بدء قبل 
 .الطالب

 األوراق المطلوبة لاللتحاق بالجامعة:

o االلتحاق طلب استمارة مأل 

o األصلية الميالد شهادة. 

o يعادلها ما أو المصرية الثانوية أصل. 

o فقط( المصريين للطالب)االمر وولى للطالب البطاقة من  صورة 

o فقط( المصريين الغير للطالب) السفر جواز من  صورة 

o شخصية صور ستة (٤x٦) 

o ذكورفقط( المصريين الطالب) جند 2 نموذج 

 يتم حتى بالجامعة القانونية الشئون  يقرة رسمى توكيل إحضار من البد االمر ولى وجود عدم حالة فى
 .التقديم

 اختبار تحديد مستوى 

 جميعل, كامبريدج جامعة مع بالتعاون , االنجليزية اللغة مادة فى مستوى  تحديد اختبار فاروس جامعة تعقد
 متوجيهه سيتم, عليه وبناءً  اإلنجليزية اللغة في الطالب االختبارمستوى  نتيجة ستحدد. الجدد الطالب
 .المالئم للمستوى 

 

 ثانياً: نظام القبول بالكلية:

 :يشترط لقبول وقيد الطالب بالكلية

 .أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامه أو ما يعادلها 
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 فقاً ولها  يثبت الكشف الطبى خلوه من االمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم أن

 للقواعد التى يضعها المجلس االعلى للجامعات ومجلس الكلية/الجامعة .

 ا الكلية وم بهعلى جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز اختبارات القبول والقدرات التي تق

 -على معايير للتقييم، كالتالى: والذى يقوم

o الشخصية والمظهر 

 الهندام والمظهر العام والشخصية 

 النظافة العامة والشخصية 

 سالمة الجسم والصحة 

 القدرة على الحوار 

 الذوق العام 

o المعلومات العامة 

 عن العالم الخارجى / عن العالم العربى 

  ياحية(مواقع س –عن مصر )محافظات 

 واالحداث الجارية عن تاريخ وحضارة مصر 

 األنشطة المصرية ذات العالقة بالسياحة والفنادق 

o اللغات 

 التعريف بالنفس 

 طالقة النطق والحديث 

 كفاءة اإلستماع للغة واإلستجابة 

o  الخلفية التعليمية والعلمية 

 المجموع الكلى للثانوية العامة 

 الثانوية قدرة الطالب على اإلستفادة من المقررات التى درسها خالل المرحلة 

 معرفته بالكمبيوتر 

 دورات تدريبية أو مهنية 

  من إختبارات القبول بالكلية50يشترط أن يجتاز الطالب نسبة % 

 لكعلى جميع الطالب التفرغ للدراسة في السنوات الدراسية األربع ويوقع الطالب إقرار بذ 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعه 

  اكثر من كلية فى وقت واحد .وال يجوز للطالب أن يقيد أسمه فى 

 

ويجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام أو شعب اخرى فى ذات الكلية 

 وفقاً للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكلية  
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 سياسات وقواعد التحويل )ثانيًا( 
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 مقدمة

 ، لذا قامت بوضع سياسات وقواعد لطالبل السبل كافة توفيرالسياحة وإدارة الفنادق إلى كلية تسعى 
 بها المتعلقة األمور وكافة الصحيحة التحويل إجراءات وإتباعللتحويل 

 سياسات وقواعد التحويل

 -أواًل: التحويل إلى الكلية:
  لجنة "م تقييمها من قبل ختصة حيث يتلمالكليات ا ىإل التحويل ستنداتميتم إرسال صورة من

 تي:اآل عتباراإل ويؤخذ في ،قاصـاتلمإعداد ا
o (يات النظربة%) بالنسبة للكل 50 يتم إعفاء الطالب منها ىعتمدة التلمتتعدى الساعات ا أال 

ية ي للكلعتمدة للربنامج الدراسلممن مجموع الساعات ا (العملية بالنسبة للكليات% )40و
ة في جامع قلألعلى ا يندراسيين وأن يقضي عـام، أخرى ن من جامعاتيحوللمللطالب ا
 فاروس.

 قرر مقل على تقدير مكافئ للتقدير مقبول بجامعة فاروس في أي ألحصول الطالب على ا ترطيش
 دراسته. كانية إعفائه منإلم

 ا منهـاؤه م إعفتمـدة الذي تلمعجموع الساعات المحول تبعا لمكاديمي للطالب األستوى الميتم تحديد ا
 بالئحة الكلية. وضـحلمعلى النحو ا

 مـن  الب فقطوفي هذه الحالة يتم إعفاء الط ،تحديد القسم الذي تم قبول تحويل الطالب إليه  يتم
 القسم متطلبات هـذا

 خاصة ات العلى النحو الـذي حدده مجلـس الجامعــ ينوللمحتقوم اللجنة بإعداد مقاصات الطالب ا
 .ةقاصات من عميد الكلية ورئيس الجامعالم داعتما يتم ، ثم ةواألهلي

 ة تيجبالن قوم بدوره باخطار الطالبعتمدة إلى قسم شئون الطالب الذي يلمقاصات الميتم تسليم ا
الجدول اسية ووإبالغه بمقابلة المرشد األكاديمى الذى يقوم بإعداد الخطة الدرالمبدئية للمقاصة 

 عيد المحاضرات أو الحصص العملية.الدراسى للطالب مع مراعاة عدم تداخل موا

 ية.األهليقوم قسم شئون الطالب بإتخاذ الالزم إلعتماد المقاصات من مجلس الجامعات الخاصة و 

اروس معة فحول منها في بيان الحالة الخاص به في جالمتم إعفاء الطالب ا تىقررات اللموتظهر ا
نها معفاؤه إتم  تىعتمدة اللمعدد الساعات ااحتساب إجمالي  عفاءات: كما يتمإلاص بافي الجزء الخ

 قـررات في حســابلماكتسبها. ويدخل تقدير هذه ا ىضمن الساعات الت
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ي من أمح للطالب بإعادة دراسة كمي للطالب في جامعة فاروس, ويسارتمتوسط نقاط التقدير ال
 ي جامعةف ينالتحسبجامعة فاروس طبقا لضوابط التحاقه  تم إعفـاؤه منهـا بعــد تىقررات اللما

 فاروس.

 المستندات الالزمة للتحويل:
 3صى حد أقيقوم الطالب المتقدم بطلب تحويل بتقديم المستندات التالية إلى قسم شئون الطالب ب 

 أسابيع من بدء فصل الخريف أو الربيع:

 .شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها 

 معات من الجامعات المعترف بها من مجلس الجا بيان حالة معتمد من جامعة أو أكثر

ادة لى شهالخاصة واألهلية والتى قام الطالب باإللتحاق بها خالل الفترة من حصوله ع

 اروس.إتمام دراسة المرحلة الثانوية إلى تاريخ تقدمه بطلب التحويل إلى جامعة ف

 .نظام تقدير المقررات المتبع فى الجامعة المحول منها 

 راسى ووصف محتوى المقررات التى يرغب فى إعفائه منها.المنهج الد 

 أى بيانات أخرى تبعاً للقواعد التى يضعها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية. 

 
 

ثانياً: التحويل من قسم إلى قسم آخر داخل 

 -الكلية:

 :يتم قبول تحويل الطالب الراغبون في التحويل إلي أقسام علمية أخري- 

o  و يل ، أأمضى ما ال يقل عن فصل دراسى فى قسمه ، وال يشمل ذلك التأجأن يكون الطالب قد

 اإلعتذار عن الدراسة

o  أال يكون قد سبق للطالب التحويل خالل دراسته فى الجامعة 

o أن تكون المدة المتبقية من دراسة الطالب كافية إلكمال متطلبات التخرج 

o طلوبة ة الميتم تشكيل لجنة من القسم المحول منه والقسم المحول إليه لعمل المقاصة الداخلي 

o :تنقسم المواد التى يدرسها الطالب إلى- 

 ( مواد نجح فيها وتكافئ نظيرها فى القسم المحول إليه وتحسب تقديراتهاCridit) 

 قديراتها )مواد نجح فيها وال يوجد نظيرها فى القسم المحول إليه وتحسب تNon-

Cridit) 

 مواد رسب فيها ولها نظير فى القسم المحول إليه وتترك بتقديرها 

 البمواد رسب فيها وال يوجد لها نظير فى القسم المحول إليه وتحذف من سجل الط 
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o تمد من ت وتعتطبع المقاصة بالمحتوى العلمى للمواد المطلوب معادلتها وتوقع من لجنة المقاصا

 عميد الكلية

o لبللطا إرسال المقاصة إلى عميد القبول والتسجيل إلعتمادها والتوجيه بتغيير القسم يتم 
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 -ثالثاً: التحويل من الكلية:
 -يشترط لتحويل الطالب من الكلية إلى كلية أخرى:

  إليها التحويلحصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب 

 لكليةا من المحددة التحويل شروط وفق اليها التحويل المراد الكلية موافقة على حصول الطالب 

 استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت 

  لطالب اعدول  إستمارة عدول عن الدراسة ثم يتم عرضها على لجنة الكلية لبحث قراريقوم الطالب بملئ

 عن الدراسة

  م لتعليايتم عرض األمر على اللجنة المركزية بالجامعة برئاسة أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون

 لكلية من ا والطالب ومناقشة األمر مع ولى أمر الطالب لبحث مدى إمكانية عدول الطالب عن التحويل

 ( يحصل الطالب على بيان حالةTranscriptبعد سداد الرسوم ، ويتوجه بها إلى الكلية ) لتى يريد ا

 التحويل إليها.
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سياسات وقواعد توزيع الطالب على )ثالثًا( 
 التخصصات المختلفة 
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 مقدمة

حيث يؤهل التخصص الطالب  .على البرامج الدراسية التخصصتنتهج الكلية عدة سياسات في توزيع طالب 
توسع على تطور مهاراتهم وقدراتهم التى تؤهلهم للعمل فى مجال تخصصهم حيث التطور البنائى للمهارة وال

 فى مجال الدراسة فى التخصص. 

 سياسات وقواعد التوزيع على التخصصات المختلفة

 -تمثل في اآلتى:تنتهج الكلية عدة سياسات في توزيع طالب التخصص فى البرامج الدراسية ت

 لبرامجااألقسام العلمية في المواد المؤهلة وعدد الطالب الممكن استيعابهم في  استطالع رأي -أوالً:

 -الدراسية: 

فقاً وراسية إستطالع رأى األقسام العلمية فيما يخص عدد الطالب الممكن قبولهم بالبرامج الديتم 

القسم لتدريس باقاعات والطاقة اإلستيعابية والكفاءة التشغيلية للإلمكانيات البشرية والتجهيزات المادية 

 العلمى

 

 -اإللتحاق بالبرامج الدراسية بالكلية:ياً:ثان

 -يتم توزيع الطالب على البرامج الدراسية وفقاً للمعايير )الشروط( التالية:

 .نهائية وليست الطالب من مبدئى مقترح تعتبر والتى الطالب رغبة (1)

 و ، السياحة لقسم  Theory of tourism – History وهى المؤهلة المواد جتيازإ (2)

Introduction to hospitality industry – Basic accounting إدارة لقسم 

 .فنادق

 .1.7 من أكبر تراكمى تقدير على الحصول (3)

 يحلتوض الصناعة من أعضاء ودعوة باألقسام الطالب لتعريف تعريفية عمل ورشة عقد (4)

 .تخرجهم بعد للطالب الوضع

 قسمى من عضوين تشمل أعضاء أربعة من من مشكلة لجنة مع شخصية مقابلة إجراء (5)

 من تطبيقها يتم معايير تحديد ويتم الصناعة من لعضوين باإلضافة الفنادق وإدارة السياحة

 للمهارات اوفق طالب لكل المناسب بالقسم توصية  يقدمون والذين بالمقابلة القائمين قبل

 .العمل وبسوق القسمين من بأى للنجاح تؤهلة التى والقدرات

mailto:Pharos@pua.edu.eg


 

 

 
 
 
 
 

 كلية السياحة وإدارة الفنادق  –جامعة فاروس  – االسكندرية –شارع قنال المحمودية  –: سموحة العنوان

 D525قاعة  –الدور الخامس  –المبنى النظرى 
 225الداخلى:           3293 383 (203)+ التليفون:

 0249 383 (203)+ الفاكس:
  Pharos@pua.edu.egاإليميل: 

 www.pua.edu.egالموقع اإللكترونى: 
 qau.tourism@pua.edu.eg اإليميل الخاص بوحدة الجودة: 

 

 :يع الطالبعادة تعديل الرغبات أو تظلمات الطالب بعد اإلعالن المبدئى لنتيجة توزتلقى وفحص إ -ثالثاً:

إلسبوع الل اخبعد إعالن نتيجة توزيع الطالب ، يتم منح الطالب فرصة ثانية إلعادة تعديل الرغبات 

 تنفيذ فىا والاألول من بدء العام الدراسى ، ويتم تلقى تظلمات أو إعادة تعديل الرغبات ، ثم فحصه

 شروط المؤهلة الحدود 
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