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 المحتويات

 الصفحة العنوان

 3 مقدمة

 4 مبني الكلية والتخطيط الهندسي

 7 مساحة المباني المخصصة للكلية ومدي كفايتها لممارسة أنشطتها

 13 مالئمة المباني لممارسة أنشطة الكلية من حيث )التهوية واإلضاءة الطبيعية(

 14 من والسالمةتجهيزات ومعدات لتحقيق األ

 16 الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة علي األمن والسالمة

 17 البنية التحتية والمرافق

 19 نظافة مباني الكلية

 19 التسهيالت المادية

 32 العمالة

 33 أجتماعية( –فنية  –تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية )رياضية 

 37 تكنولوجيا المعلومات
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 مقدمة

 

التجهيزات المتخصصة هذا الدليل على الرسم الهندسى والمساحات والطاقة االستيعابية و يتضمن

محاكيات وعيادة طبية ومكتبة ومنشآت وقاعات تدريس ومعامل و اتة من مدرجألبنية ومنشآت الكلي

معلومات ممارسة األنشطة الطالبية وغيرها من أماكن خدمية، باالضافة إلى خدمات تكنولوجيا ال

 التى تقدم من خالل موقع الكلية اإللكترونى.
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 مبنى الكلية

 وتشمل التالي : يتواجد مبنى الكلية بالمبنى النظري للجامعةاوالً: 

 :(1)الشكل   الدور األرضى •

 (D019) 2قاعة تدريب  –( D017) 1قاعة تدريب   -العيادة الطبية -مركز التصوير -المصلى –المكتبة 

 :(2علوى )الشكل  ألولالدور ا •

 D126مدرج   -D112 مدرج  – D114معمل كمبيوتر  – D116معمل كمبيوتر 

 الدور الثانى: •

 . D223معمل لغات  – D217معمل لغات 

 :(3)الشكل  الدور الخامس •

مكاتب أعضاء هيئة  -كنترول حجرة  –وحدة ضمان الجودة  -مكتب سكرتير العميد  -مكتب أ.د/ عميد الكلية 

دورات مياة أعضاء هيئة التدريس والهيئة   -)طالب(  سيداتدورات مياة رجالي و  -قاعات محاضرات  -يس تدرال

 المعاونة.

 (:4)الشكل  الدور السادس •

 –الهيئة المعاونة )قسم إدارة الفنادق( مكتب مكاتب أعضاء هيئة تدريس و -مكتب رئيس قسم إدارة الفنادق 

قاعة  - المنتدبينالسادة مكتب  – قاعات إمتحانات -قاعات محاضرات  -ة( ومكتب الهيئة المعاونة )قسم سياح

 -الغرفة الفندقية  -المطبخ التعليمى  -المطعم  - التعليمية شركة السياحة –حجرة كنترول  –اإلجتماعات 

 دورات مياة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  -)طالب(  وسيداتدورات مياة رجالي  -مخزن 

 ل بالمدرجات والقاعات الدراسة بالكليةجدو

 السعة الكلية السعة الطالبية االمكانيات

طالب 150 1 مدرج  ×  180 م2 طالب 150   

طالب 250 2/1 مدرج  ×  300 م2 طالب 125   

طالب 35 11 +فصل  ×  53 م2 طالب 385   

طالب  46 3 فصل ×  70 م2 طالب 138   

طالب  72 2 معمل حاسبات  ×  107 م2 طالب 36   

طالب  72 2 معمل لغـــــات  ×  107 م2 طالب 36   

 ــــــــــ ــــــــــ 1 مكتبة  × 210 م2
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 التصميم الهندسي للكلية

 ( الطابق األرضى1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الطابق األول علوى2شكل رقم )
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 ( الطابق الخامس3شكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 لسادس( الطابق ا4شكل رقم )
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 مساحة المباني المخصصة للكلية ومدي كفايتها لممارسة أنشطتها

 أوالً: المساحة األرضية والسعة للمدرجات والقاعات الدراسية بالكلية

 ( بالدور األول ، والقاعات الدراسية بالدور الخامس:D126 -D112) اتمدرج -أ

، والقاعات الدراسية بالدور ( بالدور األولD126-D112) يدرج(المساحة األرضية والطاقة االستيعابية لم1جدول )

 الخامس وفقا للمعايير المرجعية 

قاعات 

 المحاضرات
مدرج 
D112 

 مدرج 
D126 

(1/2) 

 قاعة
D508 

قاعة  
D509 

 قاعة
D 512 

 قاعة
D513 

 قاعة
D517 

 قاعة
D518 

 قاعة
D520 

 قاعة
D522 

 قاعة
D523 

 المساحة

 األرضية
180 

 2م
300 

 2م
 2م70 2م70 2م53 2م53 2م53 2م53 2م53 2م53 2م53

 السعة
150 
 طالب

250 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

35 
 طالب

46 
 طالب

46 
 طالب

اجمالى 

الطاقة 

 االستيعابية

 طالب 612

 

 قاعات الدور السادس: -ب

 اسية بالدور السادسوالطاقة االستيعابية للقاعات الدر (المساحة األرضية2جدول )

 قاعات المحاضرات
 قاعة
D609 

 قاعة
D613 

 قاعة
D617 

 قاعة
D621 

 قاعة
D623 

 2م70 2م53 2م53 2م53 2م53 المساحة األرضية

 طالب 46 طالب 35 طالب 35 طالب 35 طالب 35 السعة

اجمالى الطاقة 
 االستيعابية

 طالب 186

 

جمالى الطاقة االستيعابية للمدرجات والفصول الدراسية للكلية ( يتضح أن ا2( ،)1من خالل الجدولين السابقين )

 طالب 798باألدوار األول والخامس والسادس=

 

 

 



 

 

 

8 | P a g e  

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  – 2022-2021 دليل الموارد والتسهيالت الداعمة

 15/3/2021اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

 ثانياً: المساحة األرضية والسعة للمعامل الدراسية بالكلية

باالضافة للمطبخ التعليمى والمطعم  المساحة األرضية والطاقة االستيعابية لمعامل الكمبيوتر واللغات (3جدول ) 

 والغرفة الفندقية التعليمية شركة السياحةو

 
 
 

 والسعة للمكتبة الكلية ثالثا: المساحة األرضية
 

 

 رابعاً: المساحة األرضية والسعة للعيادة الطبية

 

 

المساحة 
 االرضية

م   60عن  وهى بالتالى مساحة مالئمة حيث انها تزيد 2م70تبلغ مساحة العيادة الطبية 
 المطلوبة وفقا للمعايير المرجعية

 

 

 المعامل
 معمل

 كمبيوتر
D114 

 معمل
 كمبيوتر
D116 

 معمل
 لغات
D117 

 معمل
 لغات
D123 

المطبخ 
التعليمى

D616 

 مالمطع
 التعليمى

D608 

شركة 
 السياحة

 التعليمية
D620 

الغرفة 
الفندقية
D622 

المساحة 
 األرضية

 2م53 2م 76 2م53 2م172 2م107 2م107 2م107 2م107

 طالب 35 طالب 38 طالب 35 طالب 43 طالب 53 طالب 53 طالب 53 طالب 53 السعة

 طالب 35 طالب 38 طالب 35 طالب 43 طالب 36 طالب 36 طالب 36 طالب 36 الفعلي

اجمالى الطاقة 
 االستيعابية

 طالب35 طالب38 طالب35 طالب43 طالب 72 طالب 72

المساحة 

 األرضية
 2م210المساحة األرضية للمكتبة تبلغ 

 السعة

% من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / أعضاء هيئة  8تستوعب المكتبة حاليا 
 ، حيث تخدم المكتبة أربعة كليات هى: التدريس( 

كلية  -كلية اإلدارة  -ئة معاونة( عضو هيئة تدريس وهي 14طالب+  132) كلية السياحة
 كلية الدراسات القانونية -اللغات و الترجمة
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 خامسا: المساحة األرضية والسعة لدورات المياه بالدورين الخامس والسادس

 دورات مياه خاصة: -أ

دورات 
 المياه

ألعضاء هيئة 
 التدريس

 والموظفين

دورة مياه رجال خاصة 
ألعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالدور 

 20الخامس تستوعب 
 عضو هيئة تدريس
وإدارى  بمعدل 

و عض 20مرحاض لكل 
هيئة تدريس وإدارى 
وفقا لما ورد بالمعايير 

 المرجعية

دورة مياه رجال خاصة 
ألعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالدور 
السادس تستوعب 

عضو هيئة تدريس  20
بمعدل مرحاض  وإدارى
عضو هيئة  20لكل 

تدريس وإدارى وفقا 
لما ورد بالمعايير 

 المرجعية

دورة مياه سيدات 
هيئة خاصة ألعضاء 
 التدريس 

والهيئة المعاونة بالدور 
 20الخامس تستوعب 

عضو هيئة تدريس 
وإدارى  بمعدل مرحاض 

عضو هيئة  20لكل 
تدريس وإدارى وفقا لما 
 ورد بالمعايير المرجعية

دورة مياه سيدات خاصة 
ألعضاء هيئة التدريس و 
الهيئة المعاونة بالدور 

 20السادس تستوعب 
عضو هيئة تدريس 

بمعدل مرحاض وإدارى 
عضو هيئة  20لكل 

تدريس وإدارى وفقا لما 
 ورد بالمعايير المرجعية

  

 

 دورات مياه للطالب: -ب

دورات 
المياه 
 للطالب

 دورة مياه رجال خاصة
ب بالدور بالطال

 الخامس
طالب  120تستوعب 

بمعدل مرحاض لكل 
طالب وفقا لما ورد  40

 بالمعايير المرجعية

دورة مياه رجال خاصة 
طالب بالدور بال

 السادس
طالب  120تستوعب 

بمعدل مرحاض لكل 
طالب وفقا لما ورد  40

 بالمعايير المرجعية

دورة مياه سيدات خاصة 
بالطالبات بالدور 

 الخامس
طالبة  120تستوعب 

 40بمعدل مرحاض لكل 
طالبة وفقا لما ورد 
 بالمعايير المرجعية

دورة مياه سيدات خاصة 
بالطالبات بالدور 

 السادس
طالبة  120ستوعب ت

 40بمعدل مرحاض لكل 
طالبة وفقا لما ورد 
 بالمعايير المرجعية

 

 

( بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي الصادر عن الهيئة القومية لضمان 1المصدر: ملحق )

 .2009اإلصدار الثاني أغسطس  -جودة التعليم واالعتماد 

 

 داعمة والمعاملسادسا: المحاكيات والتسهيالت ال

 معامل الحاسب األلي

واألتصاالت عن طريق ألزام الطالب بدارسة حرصت الكلية علي مساعدة طالبها علي مواكبة ثورة المعلومات 

 مقررات للحاسب األلي طبقا لالئحة الجامعة تدخل في حساب المعد التراكمي ولتسهيل ذلك:

ة ومبني الورش بجامعة فاروس يسفيد منها طالب تم تجهيز عدة معامل للحاسب األلي في كلية الهندس

كلية السياحة وإدارة الفنادق بحيث يكون لكل طالب جهاز كومبيوتر متصل باألنترنت ويحتوي علي جميع 

 .تطبيقات ميكروسوفت لتسهيل عملية التعلم
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 عدد االجهزة المساحة اسم المعمل رقم القاعة
 السعة الطالبية

 كورونابعد ال قبل الكورونا

D 116 18 35 36 107 معمل حاسب الي 

D 114 18 35 36 107 معمل حاسب الي 

F 510 17 33 34 82.5 معمل حاسب الي 

F 518 17 32 33 60 معمل حاسب الي 

F 520 17 32 33 60 معمل حاسب الي 

F 526 17 32 33 60 معمل حاسب الي 

F 528 17 32 33 60 معمل حاسب الي 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 معامل اللغات

بجامعة فاروس علي تقوية وتحسين المهارات اللغوية لطالبها حيث يقوم  تحرص كلية السياحة وإدارة الفنادق

في االغة اإلنجيليزية، إذ تعتبر مادة اللغة اإلنجيليزية مادة إلزامية لجميع الطالب بدراسة ثالث مستويات 

في حساب المعدل التراكمي باإلضافة ألي دورة تقوية تعطي في الطالب طبقا لالئحة الجامعة ومتضمنة 

أختبار اللغة األنجيليزية وذلك لمساعدة الطالب علي مواكبة  زالبداية  للطالب اللذين لم يتمكنوا من أجتيا

العصر والوصول لدرجة من األتقان اللغوي خصوصا في مهارات الكتابة والمحادثة، فتوفر الكلية معامل اللغات 

بكلية اللغات  2010جهزة لتالئم عملية التعلم حيث يوجد مركز للغة اإلنجيليزية الذي تم أفتتاحة في عام م

وهي مجهزة بعديد من أجهزة  السياحة وإدارة الفنادقوالترجمة بجامعة فاروس يستفيد منه طالب كلية 

 .والتحدث الكومبيوتر تمكنهم من ممارسة وتقوية مهرات اللغة مثل األستماع والكتابة
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 يمطبخ التعليمال

تقوم الكلية بتنمية المهارات العملية للطالب وذلك من خالل التدريب  على إعداد وتقديم األغذية والمشروبات فى 
 .المطبخ التعليمى طبقاً للمواصفات العالمية
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 يالمطعم التعليم

زه، وكيفية استقبال العمالء، وكيفية تقبل طلبات العمالء يتم تدريب الطالب على كيفية اعداد المطعم وتجهي
 . بسهولة وسرعة فى األداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة السياحة التعليمية

طالب تدريب عملى على كافة أعمال المجهزة بأحدث التقنيات و البرامج الالزمة يتلقى  شركة السياحة التعليمية
ة التدريس دورات تدريبية وفقاً لبرنامج الوحدة السنوى كما يتلقى اعضاء هيئ،  شركات السياحة والطيران

 .للتدريب

كيفية استخدام نظام الحجز "أماديوس" الذى يعد من اهم ثالث انظمة فى مجال من خاللها يتعلم الطالب و
أو التوزيع اإللكترونى، والذى يمكن وكاالت السياحة و موردى الخدمات السياحية من بيع تذاكر الطيران للشركات 

 المسافرين بشكل مباشر. 
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 الغرفة الفندقية

ل و خطوات تنظيف يتقوم الكلية بتدريب الطالب على عمليات  االشراف الداخلى من اجراءات دخول غرفة النز

الغرفة و االنواع المختلفة المدادات النزيل ومحتويات غرفة البياضات و االنواع المختلفة من البياضات الموجودة 

لنزيل وذلك بالتدريب العملى من خالل الجناح الفندقى التعليمى المصمم طبقا لمقاييس فنادق هيلتون بغرفة ا

 .العالمية، حيث يدرس الطالب أسس إرضاء العمالء وتلبية رغباتهم في صناعة الضيافة

 

 

 

 مالئمة المباني لممارسة أنشطة الكلية من حيث )التهوية واإلضاءة الطبيعية(

 

 والفصول الدراسية اتوافذ واألبواب بالمدرجأوالً: الن

 بالدور األول والقاعات بالدور الخامس: اتالمدرج -أ  

قاعات 

 المحاضرات
مدرج 

D112 

مدرج 

D126 

 قاعة

D508 

  قاعة

D509 

 قاعة

D 512 

 قاعة

D513 

 قاعة

D517 

 قاعة

D518 

 قاعة

D520 

 قاعة

D522 

 قاعة

D523 

 النوافذ

 األبواب

%( من 15-10وقاعات الدور الخامس نوافذ كافية تعادل وتزيد عن ) D112 و D126ات تتوافر بالمدرج

المساحة األرضية المحددة فى المعايير المرجعية  الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد.

 وجميع القاعات للخارج و تتكون من قطعتين متحركتين ، كما توجد عالمات اتتفتح أبواب المدرج

تحدد اتجاهات خروج الطوارىء بما يتوافق مع المعايير المرجعية  الصادرة عن الهيئة القومية لضمان 

 جودة التعليم واالعتماد.
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 قاعات الدور السادس: -ب

 

 تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالمة

 

 تتوافر بالكلية تجهيزات األمن والسالمة التالية:

 والقاعات الدراسية: اتتجهيزات األمن والسالمة بالمدرج -1

 

 تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة:

شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى كمصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء  /جرادل رمال /مطافئ  

مطاطية بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق)صوتى وضوئى(/ شبكة إنذار يدوى بجميع الطوابق/شبكة 

 إنذار تلقائي في قاعات التدريس والمعامل والممرات/ كشف دخان وغاز  

 اه لمخرج الطوارئعالمات إرشادية تحدد االتج

 خطة إخالء

 مسئول اإلخالء

 نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دوري -

دورات تدريبية للعاملين بالكلية تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها وكيفية اختبار سالمتها والعيوب المطلوب - 

 هة تلك األزمات تالفيها ومهام المسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطوارئ و كيفية مواج

كاميرا في الدور السادس وذلك مراقبة كأحد طرق الحماية  2عدد وكاميرا في الدور الخامس  2عدد 

ان على سير العمل بشكل طبيعي و الحفاظ على نواإلطمئ واألمان لمراقبة كل ما يحدث بشكل مستمر

 األماكن من السرقة

 

 

 

قاعات 

 المحاضرات
 قاعة

D609 

 قاعة

D613 

 قاعة

D617 

 قاعة

D621 

 قاعة

D623 

 النوافذ

 األبواب

%( من المساحة األرضية 15-10كافية تعادل وتزيد عن ) تتوافر بقاعات الدور السادس نوافذ

 المحددة فى المعايير المرجعية  الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

تفتح أبواب جميع القاعات للخارج و تتكون من قطعتين متحركتين ، كما توجد عالمات تحدد 

عايير المرجعية  الصادرة عن الهيئة القومية لضمان اتجاهات خروج الطوارىء بما يتوافق مع الم

 جودة التعليم واالعتماد
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 تجهيزات األمن والسالمة بالمعامل: -2

 لالمعام

 معمل

 كمبيوتر

D114 

 معمل

 كمبيوتر

D116 

 معمل

 لغات

D117 

 معمل

 لغات

D123 

 المطبخ التعليمى

 والوحدة األنتاجية

المطعم 

 التعليمى

شركة 

 السياحة

 التعليمية

الغرفة 

 الفندقية

 غرفة

eepingKHouse  

 تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة:

حجم المبنى كمصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء مطاطية بحالة مطافئ / جرادل رمال/ شبكة فوهات خارجية حسب 

شبكة إنذار يدوى بجميع الطوابق/شبكة إنذار تلقائي في قاعات   )صوتى وضوئى( جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق

 التدريس والمعامل والممرات/ كشف دخان وغاز

 عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

 خطة إخالء

 إلخالءمسئول ا

 نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دوري -

دورات تدريبية للعاملين بالمعامل تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها وكيفية اختبار سالمتها والعيوب المطلوب تالفيها  -

 ومهام المسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطوارئ و كيفية مواجهة تلك األزمات

واإلطمئان على سير العمل بشكل  طرق الحماية واألمان لمراقبة كل ما يحدث بشكل مستمر كاميرات مراقبة كأحد

 طبيعي والحفاظ على األماكن من السرقة

 

 تجهيزات األمن والسالمة بالمكتبة: -3

 تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من المكتبة:

اه / خراطيم لإلطفاء مطاطية بحالة مطافئ / جرادل رمال/ شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى كمصدر للمي 

شبكة إنذار تلقائي في قاعات  جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق)صوتى وضوئى(/ شبكة إنذار يدوى بجميع الطوابق/

 التدريس والمعامل والممرات/ كشف دخان وغاز  

 مخرج الطوارئ

 عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

 خطة إخالء

 ءمسئول اإلخال

 نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دوري -

دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها وكيفية اختبار سالمتها والعيوب المطلوب تالفيها  - 

 ومهام المسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطوارئ و كيفية مواجهة تلك األزمات 
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 المة بالعيادة الطبية:تجهيزات األمن والس -4

 تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من المكتبة:

مطافئ / جرادل رمال/ شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى كمصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء مطاطية بحالة  

جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق)صوتى وضوئى(/ شبكة إنذار يدوى بجميع الطوابق/شبكة إنذار تلقائي في قاعات 

 لتدريس والمعامل والممرات/ كشف دخان وغاز  ا

 مخرج الطوارئ

 عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

 خطة إخالء

 مسئول اإلخالء

 نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دوري -

والعيوب المطلوب تالفيها دورات تدريبية للعاملين بالعيادة تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها وكيفية اختبار سالمتها - 

ومهام المسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطوارئ و كيفية مواجهة تلك األزمات و متابعة األمان والسالمة للمباني 

 والمرافق 

 

 تجهيزات األمن والسالمة بدورات المياه بالدورين الخامس والسادس: -5

مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود الحريق: توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من ي

 شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

 

 الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة علي األمن والسالمة

 السالمة بها تشمل التالى:الممارسات للمحافظة على األمن و تتخذ الكلية العديد من -1

  تحديد رقم تليفون للطوارىء -

 إجراء تجارب مستمرة النذار الحريق -

 اإلخالء فى حالة الحريق تجارباجراء  -

 تحديد مخارج للطوارىء -

 عمل دورات اسعافات أولية وإطفاء للعمال والموظفين  -

 السالمة  كما هو موضح فيما سبق توفير معدات األمن و -

 ية حريق.التحقق من صالحية طفايات الحريق وتحديد ذلك من خالل سجل مرفق بكل طفا -



 

 

 

17 | P a g e  

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  – 2022-2021 دليل الموارد والتسهيالت الداعمة

 15/3/2021اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

 تتوافر بمبانى الكلية العالمات االرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة كما يلى: -2

 عالمات تحديد اتجاهات مخارج الطوارىء  -

 عالمات التحذير من خطر الكهرباء  -

 عالمات االشارة إلى طفايات الحريق وكيفية استخدامها  -

 عالمات مفاتيح اإلنذار اليدوية -

 ن عالمات منع التدخي -

 من ركوب المصعد لحظة وجود حريق. عالمات التحذير -

 

 البنية التحتية والمرافق

 

 أوالً: تتمثل المرافق المتاحة بالكلية فيما يلي:

مخصصة للطالب والموظفين وأعضاء هيئة  METCA من نوع كجم/ للمصعد 1300مصعد بحمولة  2يوجد  -

 التدريس.

 طالب وطالبة 480استيعاب  دورات مياه للطالب والطالبات يمكنها 4يوجد  -

 عضو هيئة تدريس( 80دورات مياه خاصة ألعضاء هيئة التدريس والموظفبن تستوعب ) 4يوجد  -

يتوافر بالقاعات والمعامل والمكاتب اتصال بشبة االنترنت ومصادر للكهرباء كما يوجد مصدر مياه دائم موجود  -

 بدورات المياة من خالل خزانات أعلى مبانى الكلية. 

 واف مصادر للكهرباء بالممراتيت -

مولد كهرباء لحاالت الطوارىء و انقطاع التيار الكهربائى كما يوجد محول كهرباء مخصص لكل مبنى  2يتوافر -

 بالجامعة بما فيها المبنى النظرى.
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 ثانيا: تتوافق المصاعد بالكلية مع المعايير والمؤشرات التالية:

 
مولتها ونوعبتها ومالئمة الحتياجات مستعمليها ومزودة باالضاءة والتهوية المصاعد مناسبة فى حجمها وح -

 الكافية.

سم بكل دور وكذلك موقع المصعد  150x 150تتوافر مساحة كافية أمام باب المصعد ال تقل أبعادها عن  -

 يوجد  بالقرب من لمداخل الرئيسية للمبنى وسهل الوصول إليه.

( سم والحد األدنى 137X 137بأبعاد ) 2(م1.88راسى المتحركة )مساحة الكابينة التى تستوعب الك -

 ( سم.82التساع فتحة باب المصعد )

 أرض المصعد من مواد خشنة -

( سم فوق 137( سم واليزيد عن )76يوجد لوحة ازرار النداء )طلب المصعد( على ارتفاع ال يقل عن ) -

 سم ، واللوحة مزودة باضاءة جيدة.( 40مستوى أرضية المصعد وتبعد عن الحائط الجانبى مسافة )

 ( سم.137( سم وال يزيد عن )76يوجد أزرار للطوارىء و هاتف داخلى بالكابينة على ارتفاع ال يقل عن ) -

 .يوجد عامل لكل مصعد -

 

 ثالثأ: الممرات:

 

 :الممرات بالكلية تتمتع بالتالىالطرقات و

 

 مزودة بالخدمات الالزمة  -

 ئل اعالم واضحةيوجد إضاءة كافية وصحية ووسا -

 ال يوجد عوائق بالطرقات والممرات كاألعمدة والعتيات وأجهزة التكييف وبرادات المياه وأحواض الزهور. -

 األرضيات خشنة غير زلقة.  -

 سم137ال يقل عرض الممر عن  -

 .يوجد مكان مخصص للعاملين القادرين على التعامل مع زوى اإلعاقات المختلفة -

 

ية بشكل دورى من خالل خطة صيانة دورية سنوية ونصف سنوية وبالتالى تتم صيانة المرافق بالكل

 والبنية التحتية للكلية سليمة وصالحة لالستخدام و بحالة جيدة جدا. المرافق 
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 نظافة مباني الكلية

عامالت نظافة يقومون بتنظيف األرضيات والمكاتب بالنظافة حيث يخصص للكلية عمال وتتسم مبانى الكلية 
 .اجوالزج

دورات المياه يوميا تحت رقابة مشرفى النظافة ومعاونى المبنى كما يوجد ورديات مسائية لعمال النظافة ، و
 ويمكن مالحظة نظافة مبانى الكلية بالمالحظة المباشرة.

 

 التسهيالت المادية

 والقاعات الدراسية اتأوال: التجهيزات بالمدرج

 األجهزة والمعدات وتشمل التالى:
 
فى الدورين الخامس والسادس ما  والقاعات الدراسية D112-D126 اتلتجهيزات بمدرجا وتشمل 

 يلى:
 

  .درجة حرارة مالئمة أثناء إلقاء المحاضرات توجد مراوح توفر  1

% من المساحة األرضية(.15 -10تتوافر التهوية الجيدة )مساحة النوافذ  2  

ن المساحة األرضية( % م15 -10توجد إضاءة مناسبة )مساحة النوافذ  3  

 يتوافر مقعد لكل طالب 4

 تتوافر منضدة وكرسي للمحاضر 5

 .القاعة مزودة بسبورة 6

7 

 2م70،  2م53ليس كل القاعات مزودة بالوسائل السمعية والبصرية حيث أن مساحة القاعات تتراوح بين 

مثبت  Copu meاز وجه وسماعات متحركة بروجيكتوروال توجد حاجة لوسائل سمعية كما يوجد 

 .بالقاعات

 .القاعات متصلة بشبكة االنترنت 8

 .يوجد خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 9

يوجد مصدر دائم للكهرباء ومصدر احتياطى )مولد كهربي(  10  
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 :ثانياً: تتناسب أجهزة الحاسبات بمعامل اللغات والكمبيوتر مع طبيعة الدراسة وأعداد الطالب

 تم تحميل البرامج المتخصصة والمطلوبة على أجهزة الكمبيوتر بالمعامل وهى كالتالى: -1

البرامج 

 المتخصصة

 برنامج أماديوس لطالب قسم السياحة. 1

 وبرنامج  أوبرا  -برنامج فيدليو 2

 لطالب قسم إدارة الفنادق material control  جبرنام –

 برامج األوفيس 3

 ية ضد الفيروساتبرنامج الحما 4

 

 تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب فى الكلية:  -2

1 

حيث أن معدل عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب يقل بدرجة كبيرة عن المعدل المطلوب وفقا 

طالب لمعمل  20جهازا  لكل  (طالب بمعامل الكمبيوتر ،  25للمعايير المرجعية التى حددت ) جهاز لكل 

 اللغات( 

 طالب 36طالب لكل معمل حيث أن عدد الطالب بكل معمل ال يزيدون عن  50ال يزيد عدد الطالب عن  2

 

 كمبيوتر: معمل المعامل

D114 

 :كمبيوتر معمل

D116 

 :لغات معمل

117D 

 :لغات معمل

127D 

 السعة
 
 طالب 36الفعلي:

 
 طالب36الفعلي: طالب36الفعلي: طالب36الفعلي:

اجمالى الطاقة 

 االستيعابية
 طالب 72 طالب 72

 
أمناء المعامل وإدارة الصيانة  تتم صيانة األجهزة والمعدات بالمعامل بصفة منتظمة من خالل -3

 .سى قسم نظم المعلومات بالجامعة بشكل يومىدمهنو
 
 تجهيزات أخرى بمعامل الكمبيوتر واللغات : -4
 

  .مة أثناء إلقاء المحاضرات درجة حرارة مالئتوجد مراوح توفر  1

% من المساحة األرضية(.15 -10تتوافر التهوية الجيدة )مساحة النوافذ  2  

% من المساحة األرضية( 15 -10توجد إضاءة مناسبة )مساحة النوافذ  3  
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 يتوافر كابينة لكل طالب 4

 منضدة وكرسي للمحاضر 5

 .المعمل مزود بسبورة 6

 ل السمعية والبصرية المعمل مزود بالوسائ 7

 .المعمل متصل بشبكة االنترنت 8

 .يوجد خرائط داخل المعمل توضح مداخل ومخارج الطوارئ 9

يوجد مصدر دائم للكهرباء ومصدر احتياطى )مولد كهربي(  10  

 
 والغرفة الفندقية التعليمية شركة السياحةثالثاً: المطبخ والمطعم التعليمي و

 
 الطالب تناسب المساحة مع عدد -1

 

 
 

 تخدمها محاكيات ومعامل الكلية: وفيما يلي بيان بالمقررات التي

 المقرر الذي يخدمه السعة األسم المعمل
عدد ساعات 

 العملي

D616 2م172 المطبخ التعليمي 

Principles of Food Selection, Preparation and 
Evaluation 
HM 331 

2 

Menu Planning and Design 
HM 431 

4 

Food Production Technique 
HM 333 

4 

Industry Internship 1 
HM 391 

2 

 المعامل
المطبخ 

 التعليمى

المطعم 

 التعليمى

 شركة السياحة

 التعليمية
 الغرفة الفندقية

 2م53 2م 76 2م53 2م172 المساحة األرضية

 طالب 35 طالب38 طالب 35 طالب 43 السعة

اجمالى الطاقة 

 االستيعابية
 طالب 35 طالب 38 طالب 35 طالب 43
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Industry Internship 2 
HM 392 

2 

Industry Internship 3 
HM 493 

2 

Industry Internship 4 
HM 494 

2 

608D 2م53 المطعم التعليمي 
Restaurant Management 
HM 432 

1 

D114 
 Amadeusمعمل 

- Opera 
 2م107

Rooms Division Management 
HM 331 

2 

Airline Reservation System and Ticketing (1) 
TM 331 

2 

D 116 
Airline Reservation System and Ticketing (2) 
TM 332 

2 

622D 2م53 الغرفة الفندقية 
Rooms Division Management 
HM 331 

2 

D644 
غرفة األشراف 

 الداخلي
 

Rooms Division Management 
HM 331 

2 

D620 
شركة السياحة 

 التعليمية
 2م 76

Travel Agency and Front Desk Management 
TM 333 

2 

Industry Internship 1 
TM 391 

2 

Industry Internship 2 
TM 392 

2 

Industry Internship 3 
TM 493 

2 

Industry Internship 4 
TM 494 

2 

Airline Reservation System and Ticketing (1) 
TM 331 

2 

Airline Reservation System and Ticketing (2) 
TM 332 

2 
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التعليمية  وشركة السياحةوفيما يلى بيان باألجهزة والمعدات بكل من المطبخ والمطعم التعليمى 
 والغرفة الفندقية وغرفة خدمة الغرف:

 األجهزة والمعدات بالمطبخ التعليمى: -2

 لجهاز ومواصفاتةاسم ا م

 شعلة بفرن أستانلس 4بوتاجاز   .1

 غسالة أطباق بلوحة تحكم  .2

 رف بالحوض 2باب +  3ثالجة أفقية   .3

 باب 2ثالجة أفقية   .4

 شعلة بالفرن مزود باألشعال الذاتي 4بوتجاز   .5

 لتر مزود بأشعال12عين أستاند سعة  2قالية   .6

 باب مفصلي 2ذاتي + عدد   .7

 مفتوح مزود باألشعال الذاتي شواية لحوم أستاند  .8

 بان مارين مصنع بالكامل من األستانلس  .9

 مخمر عجين مصنع بالكامل من األستانلس  .10

 ترابيزة خدمة للخط الساخن من األستانلس  .11

 ترابيزة خروج غسالة  .12

 وحدة أرفف مخرمة مصنعة بالكامل من األستانلس  .13

 رف قابلة للفك والتركيب 4عدد   .14

 لتر أستانلس100يق وسكر سعة تروللي نقل دق  .15

 ترابيزة تكملة خدمة الخط الساخن أستانلس  .16

 هود سحب ابخرة )جزيرة( بالفالتر والمصافي  .17

 متر داكت 5ومروحة السحب و  .18

 حوض غسيل واحد عين  .19
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 لجهاز ومواصفاتةاسم ا م

 صاج 10تروللي حمل صواني أستانلس سعة   .20

 MEc12مفرمة لحوم موديل   .21

 H275موديل  Fimarقطاعة لحوم ماركة   .22

 PPN10موديل  Fimarك ماركة 10قشارة بطاطس  .23

 Foimoxرف غاز ماركة 10فرن   .24

 FME6موديل  Fimarفرن بيتزا ماركة   .25

 SF600موديل Sigmaسم ماركة  60فرادة عجين   .26

 TAUR025موديل  Sigmaكجم 25عجانة   .27

 BM10موديل  Sigmaلتر ماركة 10مضرب بيض   .28

 بند مشتمالت الهود 7عدد   .29

 ســم90×60×120عين  2حوض غسل   .30

 كجم جوست 25ميزان بمؤشر حمولة   .31

 ســم180×65×65عين  1حوض غسيل   .32

 عين مزود بشفه خلفيه ورف 2حوض غسيل   .33

 ســم 90×60×120سفلي ابعاده   .34

 ســم 22×  120رف حائطي مقاس   .35

 ســم30×50×60حوض غسيل واحد عين ابعاه   .36

 ســم85×70×170األبعاد الخارجيه   .37

 غسيلدش   .38

 ســم85×90×100ترابيزة استقبال المخلفات ابعاد   .39

 ســم85×70×65ترابيزة خدمه للخط الساخن   .40
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 لجهاز ومواصفاتةاسم ا م

 سـم 85× 70×150ترابيزة خدمه برف سفلي ابعاد  6عدد   .41

 ( سبت بالستيك لزوم غساله األطباق 2عدد )   .42

 ســم خاص باألطباق و األكواب 50×50  .43

 قدم بالمفتاح 16رفوف  4( ثالجه وايت ويل  1عدد )   .44

 درج كريازي ابيض 5ديب فريزر رأسي   .45

46.  

مم قرصه 1( ترابيزة خدمه برف سفلي صناعه محلي س/س بالكامل سمك  1عدد ) 

 سـم8مزوده برجالش بها مرايه خلفيه  4×4أرجل مربعه  -مقواه 

 سـم 85×70×85ابعادها   .47

 Mixtric( عصارة برتقال كهربائيه )صناعه إيطالي( ماركة  1عدد )   .48

49.  

لتر صناعه أمريكي ماركه هيملتون بيتش دورق س/س سرعات  2(خالط عصائر  1عدد ) 

 وات750متعدده قدره الموتور 

 براون ألماني كامله Food Processor(  1عدد )   .50

 Rectangle chafing dish (2عدد )  .51

52.  25-9/16 X 14-3/16WX13''D 

 ( ترمومتر ديجيتال 1عدد )   .53

 ترمومتر لحم دائري ستانلس ستيل(  2عدد )   .54

55.  
سـم أرجل 4سطح رخام جرانيت سمك  304( ترابيزة خباز فرام ستانلس ستيل  1عدد ) 

 ســم 85×70×180سـم مزوده برف ستانلس متحرك أبعاد 4سمك 

56.  
( 5سـم ستانلس أرفف زجاج )عدد 215×70×75( ثالجه رأسي مقاس خارجي  1عدد ) 

 س ضلفه زجاجحصان دانفو 1/3موتور اسفل 

 درج 5( ديب فريزر رأسي توشيبا 1عدد )  .57

 ( بالنشة تقطيع ألوان 2عدد )   .58

 ( بالنشة تقطيع الوان كبيرة4عدد )  .59
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 لجهاز ومواصفاتةاسم ا م

 ( جوانتي فرن فردة واحدة )تم تكهينه( 1عدد )   .60

 لتر )تم تكهينه( 1( معيار بالستيك  1عدد )   .61

 ( حلة وسط قعر سميك أستانلس 1عدد )   .62

 انخول أستانلس( م 1عدد )   .63

 ( سكينة تقطيع جاتوه ترانش 1عدد )   .64

 ( سكينة فرد كريمة )أسباتيوال( 1عدد )   .65

 ( سويرة أستانلس صغيرة 2عدد )   .66

 ( ملعقة خشب وسط 2عدد )   .67

 ( عجلة تخريم بالستيك 1عدد )   .68

 ســم60×40( صاج فرن مضلع  20عدد )   .69

 ســم60×40( صاج فرن سادة  10عدد )   .70

 ســم30×30( شرائح ألمونيوم لتقطيع الجاتوه  4)  عدد  .71

 ( سكينة تقطيع جاتوه ترانش 1عدد )   .72

 ( سكينة معجون )مقطع عريض( 1عدد )   .73

 ســم25( حلة بسين  4عدد )   .74

 ( مقطع عجلة سادة للعجين 1عدد )   .75

 ( بولة ترانش أستانلس 1عدد )   .76

 ( أسباتيوال عدلة 1عدد )   .77

 يوال متني ياباني( أسبات 1عدد )   .78

 ( مضرب سلك 3عدد )   .79

 ( قالب معمول خشب زان 1عدد )   .80
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 ( سكينة تقطيع عجينة متوسطة 1عدد )   .81

 ( ملعقة خشب زان 3عدد )   .82

 متر 1( مسطرة خشب  1عدد )   .83

 ( فرشة تلميع )تم تكهينه( 2عدد )   .84

 ( مبشرة 1عدد )   .85

 ( مشط بالستيك واسكليبو 1عدد )   .86

 ( فورمة بابا صاج 35عدد )   .87

 ســم 30( فورمة تارت ألمونيوم  6عدد )   .88

 ســم (25( حلة متعددة المقاسات ) بيم  5عدد )   .89

 ( ميزان ساعة كامل بسنج 1عدد )   .90

 ســم40×30( سبت بامبو للعرض 5عدد )  .91

 ( جوانتي حراري للفرن )تم تكهينه( 1عدد )   .92

 ( علبة مربعة بالستيك بغطاء 10عدد )   .93

 ( ماكينة تصنيع مكرونه1عدد )  .94

 ( مضرب بيض كهربائي1عدد )  .95

 

 األجهزة والمعدات بالمطعم التعليمى:-3

 اسم الجهاز ومواصفاته م

 كرسي بانكوت ألمونيوم 52عدد  1

 ســم 76×76ترابيزة بانكويت مربعه  8عدد  2

 ســم152( ترابيزة بانكويت مستديره  1عدد )  3

 سـم 183×  45.5بانكويت مستطيله مقاس  ( ترابيزة 2عدد )  4
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 اسم الجهاز ومواصفاته م

 ( كرسي كافيتريا جلد نبيتي 4عدد )  5

  ( كرسي كاشير جلد نبيتي 1عدد )  6

 ( منصة محاضر 1عدد )  7

 قطعه 93( طقم شوك ومالعق  1عدد )  8

 ( كسوة كرسي 1( وش ترابيزة + عدد )  1عدد )  9

10 
مباشر مزوده بصنبور و بيان لمبات االشاره و  لتر تسخين غير 20غالية مياه سعة  1عدد 

 حساس للفصل والتشغيل

 بوصه 36( شيفنج دش أستانلس  1عدد )  11

 لتر 5( غالية 1عدد ) 12

 

 :التعليميةشركة السياحة باألجهزة والمعدات -4

 الموديل البند العدد م

 أوال: األثاث الثابت والمتحرك

  كرسى ثالثى جلد جارينا 2 1

  كرسى جلد جارينا 4 2

  كرسى هيدروليك 7 3

  قطع 3كونتر السياحة  1 4

5 2 
ضلفة من  2مكتبة خلف الكونتر 

 األسفل
 

  وحدة أدراج متحركة 3 6

  140مكتب   2 7

  ترابيزة قهوة 1 8

 ثانيا: األجهزة

 ماركة العدل تليفون بشاشة 1 9

  روتر نت )واير لييس( 1 10

  تكييف حائط 1 11

12 
 

1 
Scanner -Hp ScanjetG2410 
(CN98YV20BG) 

 

13 4 
 جهاز كومبيوتر كامل

(Screen+case+ mouse) 

SS/ 902UXCR2H523 
CS/coral4500-0707-1265 

SS/902UXXQ2K306 
CS/C53-0608-1335 
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SS/902UXWE2J449 
CS/coral4500-03009-6248 

SS/902UXQA2H572 
CS/coral4500-0309-6251 

14 1 Printer  

 LG شاشة  1 15

 ثالثا: تجهيزات أخرى

  لوحة إعالنات متحركة 1 16

  تابلوه 4 17

 (Connex/VS80K-003310) خزينة 1 18

  ساعات 5 19

  ستارة شرائط 3 20

  عيون 5مشترك  1 21

  سلة مهمالت 1 22
 

 األجهزة والمعدات الغرفة الفندقية وخدمة الغرف: -5

 از ومواصفاتهأسم الجه م

 ( ترولي االشراف الداخلي 1عدد )   .1

 " نيو ماجيك21( تلفزيون ملون  1عدد )   .2

 ســم195×100سكوتة سرير   .3

 ســم 195×  100مرتبه سوبر دياموند   .4

 ســم 60×40مخده فيبير   .5

 ( وحدة قمامه كروم 1عدد )   .6

 ( مجفف شعر 1عدد )   .7

 ( فواطه دبل 1عدد )   .8

 انه ( صب 1عدد )   .9

 ( حامل للمناديل 1عدد )   .10

 ( فواطه حلقه 1عدد )   .11

 ( شماعه 1عدد )   .12

 ( فواطة بشكير 1عدد )   .13

 ( أمان باب أكسيده 1عدد )   .14

 ( منشر حمام معدن 1عدد )   .15

 ( مراية حمام 1عدد )  .16

 ( رف زاويه 1عدد )   .17

 ( مسند بانيو بالصبانه معدن 1عدد)   .18

 ليمبك كهرباءلتر او 10( سخان  1عدد )   .19

 ( ميني بار اديال ايليت 1عدد )   .20

 NSC 1413×120( تروللي خدمة موديل  1عدد )   .21

 ( علبة مناديل ستانلس  1عدد )   .22
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 از ومواصفاتهأسم الجه م

 سم مستورد36( خزينة كمبيوتر مقاس  1عدد )   .23

 سـم 2م مع شطف كمبيوتر 1.21×2.93مم 6( مرأة أبيض  1عدد )   .24

 ( أباجورة لمبدير 1عدد )   .25

 ( اباجورة 2 عدد )  .26

 RCR( فازه  1عدد )   .27

 ( طفاية مكتب زجاج ) طفاية سجائر ( 2عدد )  .28

 مفرش سرير مفرد بالكرانيش  .29

 مفرش سرير مجوز بالكرانيش  .30

 ستارة للغرفة الفندقية )قماش فقط (  .31

 ( ترابيزة مكتب1عدد )  .32

 ( كرسي هايدروليك1عدد )  .33

 حامل حقائب بادراج  .34

 تريه( كرسي جلد ان2عدد )  .35

 (ترابيزه مربعه صغيره 1عدد )  .36

 (ترابيزه مربعه وسط 1عدد )  .37

 ( كونتر خشب حامل للتلفزيون1عدد )  .38
 

 رابعاً: التجهيزات بالمكتبة
 :التالية تحتوى المكتبة على التجهيزات

 

 .%25يتوافر مناضد ومقاعد للمستفيدين  وتسعى الكلية لزيادتها بنسبة  1

 (61)عدد المناضد والمقاعد  2

 .يوجد أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل 3

 12عدد األرفف والخزانات  4

 7عدد أجهزة الحاسب الشخصي :  5

 عدد شاشات الفهرسة: شاشة فهرسة واحدة. 6

 يوجد مركز تصوير بجانب المكتبة. 7
 

 : الدوريات

 المكتبية تالدوريا

                     المالحظات
تشمل عدد   JSTORللجامعة على المكتبة اإللكترونية يوجد اشتراك -

من الدوريات والكتب فى االقتصاد وإدارة األعمال، التاريخ، واللغات، 
 والتكنولوجيا.

نك بفى والطالب العضوية  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -
من خالل الجامعة والذى يتيح عدد  www.ekb.egالمعرفة المصرى 

 وريات المهمة.كبير من الد
ويوجد نسخة واحدة من المجلة العلمية لكلية السياحة جامعة  -

 اإلسكندرية
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 والمراجع بالكت (
 ) والدوريات

: يزيد عدد المراجع المراجع لتخصصى السياحة وإدارة الفنادق
 مرجعاً لكل تخصص  100عن 

: يقل عن  خمس دوريات  .عدد الدوريات العلمية المتخصصة
  تخصص مختلفة في كل

 .توجد خدمة البحث الورقي واإللكتروني

 خدمات إضافية
 .ترتيب المراجع والدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة

 .يوجد اتصال بشبكة اإلنترنت

  الثقة واالعتمادية

 . يوجد إعالم بوقت تأدية الخدمة

 . تؤدى الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة

 .ن من خدمات المكتبةتقديم خدمات فورية للمستفيدي

 .يرغب موظفي المكتبة بشكل دائم في معاونة الزائرين االستجابة

 
 خامسا: التجهيزات بالعيادة الطبية

 
 بيان التجهيزات م

 1حجرة كشف 

  1عدد  –ونصف قدمwhite Whale (4  )ثالجة  1عدد – سرير كشف 1 -مكتب  1

 –كومبيوتر  1عدد  -تليفون  1 -يتر ترموم 2عدد  – ترابيزة ألدوات الكشف -بارا فان

جهاز  1عدد  –كرسي عادي  2عدد  2 –كرسي هيدوليك  1عدد  –شانون  1عدد 

 فاوش أشعة. 1عدد  -ز تحليل سكر جها 1عدد  –سماعة  1عدد  –ضغط 

 2حجرة كشف 

 1عدد  -كرسي عادي  2عدد  2 –كرسي هيدوليك  1عدد  -سرير كشف 1عدد 

جهاز ضغط  1عدد  – حامل محاليل 1عدد  -سطوانة أكسجينا 1عدد  -ترابيزة غيار

جهاز  1عدد  –جهاز نيوباليزر  1عدد  –أوتوغالف للتعقيم  1عدد  –سماعة  1عدد  –

 1عدد  –وحدة لقياس قوة اإلبصار  1عدد  –أوكسيمتر )قياس األوكسجين والنبض( 

 طربيزة لألوتوكالف

 اسطوانة أكسجين صغيرة  1عدد  -دريسينج ةترابيذ 1عدد  –سرير كشف  1عدد  3 كشف حجرة

 الصالة الخارجية

 –وحدات أستقبال مرضي  5عدد  –كرسي عادي  3عدد  –مكتب للممرضة  1عدد 

مخزن  1عدد  –جهاز قلب  1عدد  –دوالب لألدوية  1عدد  -طفاية حريق  1عدد 

  –جهاز نيوباليزر  1عدد  –لألرشيف والمستلزمات الطبية 

 زن لألدوية واألدوات خاص بالعيادة موجود بكلية طب األسنانيوجد أيضا مخ

 سيارة اسعاف طوارئ
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 سادسا: تجهيزات دورات المياه بالدورين الخامس والسادس

 تتمثل التجهيزات بدورات المياه بالدورين الخامس والسادس فيما يلى: 

 ات.% من مساحة األرضي15 -10مساحة الشبابيك تمثل : مالئمة للتهوية  1

 اإلضاءة كافية. 2

 الشبابيك سهلة الفتح. 3

 .حوض مقابل كل مرحاض :يتوافر أحواض لغسيل األيدي 4

 تتوافر مراية أمام كل حوض.  5

 األرضيات من بالط غير أملس.  6

 يوجد وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 7

 يوجد صابون سائل بكل دورة مياه بجانب أحواض غسيل األيدي 8

 يتوافر مصدر مياه نقية 9

 شبكة الصرف الصحي سليمة وبحالة جيدة جدا.   10

 
 التجهيزات الخاصة بدورات المياه لذوي االحتياجات الخاصة

 

التجهيزات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة 

 مرحاض / األحواضوجود دورات مياه خاصة: 

ب يفتح للخارج / ال يقل : يوجد بكل دورة مياه مرحاض له بامالءمة األبواب

 سم. 90عرض الباب عن 

 يوجد مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة. 

 

 العمالة

 وقاعات الدور الخامس والسادس D112 – D126 اتأوالً: العمالة بمدرج

 

 يوجد مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات وكذلك عامل خدمات العمالة
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 لمعاملثانيا: العمالة با

 

 المعامل
 معمل

 كمبيوتر
D114 

 معمل

 كمبيوتر
D116 

 معمل

 لغات
D117 

 معمل

 لغات
D123 

المطبخ 
 التعليمى

وحدة الخدمات 
 األنتاجية

D616 

المطعم 

 التعليمى
D608 

شركة 
 السياحة
 التعليمية

D 620 

الغرفة 

 الفندقية
D622 

 غرفة
House 

keeping 

D644 

 العمالة

 من العمالة غير الفنية. 2فني معمل/  1يوجد معامل الكمبيوتر واللغات :

 من العمالة غير الفنية 2يوجد شيف/ مساعد شيف/  المطبخ التعليمى:

 
 ثالثاً: العمالة بالمكتبة

 

 عامل نظافة  -عامل خدمات فنية  -مساعد  فنى و إدارى  -يتوافر مدير مكتبة  العمالة

   

 رابعا: العمالة بالعيادة الطبية

 العمالة
 طبيب بالعيادة 2طباء:  يتوفراأل

 ممرضة   2الممرضون: يتوافر 
 

 خامسا: العمالة في دورات المياه
 

 يتوافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  العمالة

 

 أجتماعية( –فنية  –تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية )رياضية 

 تتمثل التسهيالت المتاحة لألنشطة الطالبية فيما يلى: 

 مالعب الرياضيةأوال: ال

 %( من مساحة الجامعة وتشمل: 27.4تمثل ) 2م 39100يوجد مالعب رياضية مخصصة لكليات الجامعة مساحتها 

 ملعب نجيلة كرة قدم                         -

ترابيزة  1  -ملعب لكرة اليد -ملعب لكرة السلة  -ملعب لكرة الطائرة  -ملعب كرة قدم خماسى  2 -

 تنس طاولة
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 ثانيا: التسهيالت الفنية واألجتماعية وغيرها لألنشطة الطالبية مخصصة لكليات الجامعة

 مشارك 1000صالة مؤتمرات تسع  -

 مشاهد 500يتسع ل     2م 800المسرح الطالبي بمساحة  -

 %( 0.6) 2م 1000بمساحة  مبنى الكافتريا واألنشطة الطالبية -

 (0.6) 2م 1000قاعة استذكار الطالب بمساحة   -

 م 300(بمساحة D112-D126المدرج الرئيسى للندوات والمسابقات الثقافية وغيرها ) -

 مركز تصوير: لتصويرالمحاضرات وغيرها للطالب -
 

 قاعة المؤتمرات -قاعة أ/ عبد الفتاح رجب 
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 المسرح الطالبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقاعة استذكار الطالب بالدور الثانى والمطاعم تمبنى الكافتريا
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 ثالثاً تسهيالت أخري للطالب

يوجد اشتراك لجامعة فاروس فى واحدة من أكبر المكتبات اإللكترونية وهى  المكتبة اإللكترونية: -

JSTORE :والتى يمكن للطالب الدخول عليها من خالل جامعة فاروس على الرابط التالى 

 http://www.jstor.org 

اذ اتيحت العضوية  ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة  www.ekb.eg لبنك المعرفة المصرىضافة باال -

 من خالل الجامعة والذى يتيح عدد كبير من الدوريات المهمة. نك المعرفة المصرى بالمعاونة فى 

ماته والذى يقدم خد داخل حرم الجامعة CIB من خالل فرع البنك التجارى الدولى الخدمات البنكية: -

 للطالب.

  : الخدمات االلكترونية -

o من خالل الموقع اإللكترونى للجامعة والبريد اإللكترونى للطالب على موقع الجامعة، 

o  برنامجPower campusحيث يوجد لكل طالب حساب  ، الذي يتيح الطالب التسجيل اإللكتروني

 خاص به علي البرنامج

o  كذلك منصةBlack Board  المحاضرات الـ التعليمية التي تتيحOnline في جميع المقررات،  للطالب

 كذلك هي منصة تعليمية للتواصل األكاديمي بين الطالب وأستاذ المقرر في أي وقت.

 سيارة. 1000توفر الجامعة موقف لركن سيارات الطالب يسع  موقف ركن السيارات: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/
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 ذوي األحتياجات الخاصة الطالبرابعاً: تسهيالت 

ذوي ت للطالب تسهيال
 :األحتياجات الخاصة

ممرات جانبية لدخول المبنى للطالب المعاقين مستخدمة  -
 الكراسى المتحركة

 سم90مصاعد ذات أبواب واسعة تزيد عن  -
 تصميم مرن للقاعات الدراسية. -

  

 تكنولوجيا المعلومات

 ل الرابط التالى:من خال عليهالدخول للطالب يمكن  أوال: الكلية لها موقع علي شبكة األنترنت

http://www.pua.edu.eg/FacultyDetails.aspx?ID=18&PID=17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العام كما أن الكلية لها صفحة على الفيس بوك يتم من خالله نشر األنشطة والفعاليات التى تنظمها الكلية خالل 

 الدراسى واإلعالنات الخاصة بذلك على الرابط التالى:

com/TourismAndHotelManagementPharosUniversityhttp://www.facebook. 

http://www.pua.edu.eg/FacultyDetails.aspx?ID=18&PID=17
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTourismAndHotelManagementPharosUniversity&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvqsSNrfZa8xp6YHRkHwb7BoM7fA
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 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

يتم تحديث موقع الكلية على شبكة االنترنت بصفة دورية حيث تم تحديد رائد لألخبار من الكلية مسئول عن 

تحديث الموقع هو األستاذ: تامر الصاوى و قد تمت االشادة بموقع الكلية حيث تقوم الكلية بالتحديث الدورى 

د كما يتضح من المرفقات وكما يتضح من المالحظة المباشرة للمعلومات المنشورة على الموقع للموقع بكل جدي

 والتواريخ المصاحبة لها.

 موقع الكلية على شبكة االنترنت باللغتين العربية واالنجليزية.

 

 ا: خدمة األنترنت بالكليةنيثا

والهيئة المعاونة و الموظفين بمكاتبهم أو للطالب  خدمة االنترنت بالكلية متاحة للجميع سواء أعضاء هيئة التدريس

تغطي القاعات الدراسية ومبني  Wifi، كذلك يوجد شبكات من خالل مكتبة الكلية وبعض القاعات الدراسية

 .الجامعة

 : المعلومات المتاحة علي موقع الكلية األنترنتثالثا

 -: حيث تشمللموقع  والمرفقات تغطى المعلومات المتاحة مختلف أنشطة الكلية كما يتبين من ا

  كلمة ترحيب عميد الكلية -

 الرؤية والرسالة -

  وحدة ضمان الجودة -

 األقسام العلمية -

  البرامج الدراسية واللوائح -

 التسجيل والتقديم -

 التسهيالت المتاحة فى الكلية -

 السيرالذاتية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -

  الجدول الدراسى -

 الدراسية و المحاضرات المقررات -

 األنشطة التى تقوم بها الكلية ال سيما األنشطة الطالبية -

   اإلعالنات -

 معادلة الدرجة -

 تحديد أسماء وكلمات مرورألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب عند استخدام الموقع.  -
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 للتعليم اإللكتروني Black Board: منصة رابعا

 
للطالب في جميع المقررات، كذلك هي  Onlineلكترونية  التي تتيح المحاضرات الـإتعليمية  توفر الجامعة منصة

، كما يتم تحميل جميع المادة العلمية منصة تعليمية للتواصل األكاديمي بين الطالب وأستاذ المقرر في أي وقت

 للطالب في كل مقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power Campus: برنامج خامسا
 

، الذي يتيح الطالب التسجيل اإللكتروني حيث يوجد لكل طالب حساب خاص Power Campusج توفر الكلية برنام

به علي البرنامج، كذلك يوجد لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حساب عليه لإلشراف لتسجيل 

 الفصلية والنهائية. الطالب للمقررات، ولمتابعة الغياب والحضور، كذلك ألدخال نتائج أعمال السنة واألمتجانات

 

 

 

 


