جامعة قناة السويس
كلية السياحة والفنادق
أمانة مجلس الكلية

هجلس الكلية رقم ()137
يوم الخويس الووافق 2013/3/21م
اجتمع مجمس الكمية بجمستو السابعة والثالثوف بعد المائة وذلؾ في تماـ الساعة الحادية عشرة ظي ار مف
يوـ الخميس الموافؽ 2013/3/21ـ بإدارة الكمية برئاسة-:

السيدة األستاذ الدكتور /مفيدة حسف الوشاحي
:
أ.د /جماؿ عمي عبدالعاؿ
أ.د /غادة عبداهلل محمد
د /فاتف حمدي العميمي

عميد الكمية

وبحضور كل من السادة

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنميةالبيئة
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

أ.د /محمد سيد أحمد صالح الزغبي

رئيس قسـ الدراسات الفندقية

أ.د/ىبة اهلل محمد فتحي

رئيس قسـ اإلرشاد السياحي

د /نيفيف جالؿ عيد

رئيس قسـ الدراسات السياحية

د /رانيا عبدالرحمف مصطفي
د /أسماء سعيد سالمة

أستاذ مساعد بقسـ الدراسات السياحية
مدرس بقسـ الدراسات السياحية

وبحضور السادة األساتذة المتفزغين -:
أ.د /سعيد سالمة إبراىيـ

أستاذ بقسـ الدراسات الفندقية

أ.د /عبدالرحمف عبدالفتاح محمد

أستاذ بقسـ الدراسات الفندقية

أ.د /محمود عبد الرازؽ حسيف عوض

أستاذ بقسـ اإلرشاد السياحي

أ.د /سعاد عمراف

أستاذ بقسـ الدراسات السياحية

وقذ اعتذر عن عذم الحضور  :أعضاء من الذاخل -:
أعضاء من الخارج :السيد األستاذ  /سميـ السيد البحطيطي مدير عاـ فندؽ بالماأبوسمطاف

افتتحت السيدة األستاذ الدكتور  /عميد الكمية ورئيس المجمس الجمسة بسم هللا الرحمه الرحيم" وقل
واستػي ػػمت سي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادتيا
اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق هللا العظيم
المجم ػػس بالتػػرحػ ػػيب بالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة األساتذة أعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء المجمس والتحية لألميات بمناسبة عيد األـ

وبالدعاء لمصر ،وتوجيت سيادتيا بالشكر إلي السيدة الدكتور  /فاتف حمدي العميمي لمنشاط المتميز

لرعاية الشباب وذلؾ لمحصوؿ عمي العديد مف الجوائز في كؿ األنشطة والمجاف ودورىـ في االنتخابات

 ،وتوجيت سيادتيا أيضا بالشكر لقطاع البيئة السيدة األستاذ الدكتور  /غادة عبداهلل محمد لزيارة دار
المسنيف ودار األيتاـ ،وتوجيت سيادتيا بالشكر لمسيدة الدكتور  /سمر كامؿ المسئوؿ عف برلماف
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الكميةلتشجيع جميع أنشطة البرلماف ،وكذلؾ توجيت سيادتيا بكؿ الشكر والتقدير لمسيد األستاذ الدكتور

 /جماؿ عمي عبدالعالولقطاع الدراسات العميا  ،وتوجيت بالشكر لمنشاط الخاص بالندوات التي تـ

استضافتيا بالكمية  ،كذلؾ تينئة السيدة األستاذ الدكتور  /نيفيف جالؿ عيد لترقية سيادتيا لدرجة أستاذ ،
وتوجيت سيادتيا بكؿ الشكر والتقدير لمسيدة األستاذ الدكتور  /ىبو اهلل محمد فتحي عمي مجيود

سيادتيا في الكمية خاصة قسـ اإلرشاد السياحي متمنييف لسيادتيا التوفيؽ  ،وتوجيت بالشكر أيضا

لمسيدة  /إيماف عبدالمنعـ إبراىيـ رئيس قسـ المكتبة عمي المجيود المبذوؿ في إقامة الندوات ومنيا

 ، ICTPوالمكتبة الرقمية .

أوال:الوصبدقبت :
:المصادقة عمي محضر مجمس الكمية الممتد رقـ(  )136بتاريخ 2013/2/24

 -1الووضوع

ـ حتى 2013/2/28ـ
القـــرار :

المصادقة

الووضوع:اإلحاطة بما تـ بجمسة مجمس الجامعة رقـ ( )314بتاريخ 2013/2/25ـ

-2
القـــرار :

اإلحاطة

ثبنيب :شئوى أعضبء هيئة التذريس:
 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات السياحية بموافقة مجمس

 -3الووضوع

قسـ الدراسات السياحية رقـ (  )90بتاريخ  2013/3/10ـ عمي ندب السيدة الدكتور  /مروة
مجدي غانـ

 -لكمية التجارة باإلسماعيمية لمتدريس بشعبة المغة االنجميزية لتدريس

مادة Management of small projectsلمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي

2013/2012ـ بواقع يوميف أسبوعياً
القـــرار :

الموافقة علي أن يكون السبت أحد هذه األيام .
 -4الووضوع

 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات السياحية بموافقة مجمس

قسـ الدراسات السياحية رقـ (  )90بتاريخ  2013/3/10ـ عمي ندب السيدة الدكتور  /إسالـ

محمود يوسؼ الجماؿ  -لكمية التجارة باإلسماعيمية لمتدريس بشعبة المغة االنجميزية لتدريس مادة

:

-Human resources management
-Organisational behavior

لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 2013/2012ـ بواقع يوميف أسبوعياً .
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القـــرار :

الموافقةعلي أن يكون يوم السبت أحد هذه األيام
 -5الووضوع

الفندقي بموافقة مجمس قسـ
ة
 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات

الدراسات الفندقية بتاريخ  2013/3/11ـ عمي ندب السيد الدكتور  /إبراىيـ عبد الحميد محمد
السيد لكمية التجارة باإلسماعيمية لمتدريس مقرر :

- International of Marketing
- Material Management

بشعبة الدراسة بالمغة االنجميزية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 2013/2012ـ بواقع يوـ
واحد أسبوعياً

القـــرار :

الموافقة.
 -6الووضوع

الفندقي بموافقة مجمس قسـ
ة
 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات

الدراسات الفندقية بتاريخ  2013/3/11ـ عمي تجديد األجازة الخاصة بالسيد الدكتور /ىشاـ

ذكريا الصباحي ( مرافقة زوجة ) لمدة عاـ آخر اعتبار مف  2013/4/2ـ حتى 2014/4/2ـ

القـــرار :

الموافقة مع تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن
 -7الووضوع

 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات السياحية بموافقة مجمس

قسـ الدراسات السياحية رقـ (  )90بتاريخ  2013/3/10ـ عمي الطمب المقدـ مف السيدة

الدكتور /ىبة اهلل عاطؼ إبراىيـ األخرس بأخذ أجازة ألداء مناسؾ العمرة لمدة عشرة (  )10أياـ
ابتداء مف 2013/3/18ـ .

القـــرار :

الموافقة
 -8الووضوع

 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسـ الدراسات الفندقية بشأف ترشيح عدد

 2أستاذ مف كؿ قسـ عممي لحضور المؤتمر الدولي األوؿ لكمية العموـ الزراعية البيئية تحت

عنواف " نحو آفاؽ التنمية االقتصادية – الزراعية في المنطقة العربية واإلفريقية " خالؿ الفترة

2013/4/24-22ـ بأنو تـ ترشيح كالً مف السادة األساتذة األتي أسماؤىـ -:
االسـ

الدرجة العممية

التميفوف المحموؿ

أ.د /محمدسيد أحمد الزغبي

أستاذ

01227962994

البريد االلكتروني
Zoghbi56@yahoo.com
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أ.د/سعيد سالمة إبراىيـ

أستاذ

01222343475

s.salama75@yahoo.com

القـــرار :

الموافقة

ثبلثب  :لجنة شئوى التعلين والطالة
 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف قياـ

 -9الووضوع

المجنة االجتماعية لالحتفاؿ بيوـ عيد األـ وذلؾ يوـ الخميس الموافؽ 2013/3/21ـ مع مرافقة

أسرة ىاميس وأسرة المستقبؿ وزيارة دار المسنيف .
القرار:

الموافقة

ً  :الذراسبت العليب -:
رابعب
 -10الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية

الطالب  /رشا خميؿ محمد أحمد  -المسجؿ لدرجة اؿدكتوراه
ة
المنعقد بتاريخ 2013/3/ 10ـ بشأف منح
بقسـ الدراسات اؿسياحية وذلؾ بناء عمى التقارير الفردية والتقرير الجماعي لمجنة الحكـ والمناقشة.

القـــرار :

الموافقة

 -11الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية

الطالب /ىبة مجدي مصطفي الفخراني  -المسجؿ لدرجة
ة
المنعقد بتاريخ 2013/3/ 10ـ بشأف منح

اؿماجستير بقسـ الدراسات اؿسياحية وذلؾ بناء عمى التقارير الفردية والتقرير الجماعي لمجنة الحكـ
والمناقشة

القـــرار :

الموافقة
 -12الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ اإلرشاد السياحي

المنعقد بتاريخ

2013/3/5ـ بشأف عمىتشكيممجنيالحكموالمناقشةلمطالب

/كريـ محمد حمزة -

المسجممدرجيالماجستيربقسـ اإلرشاد السياحي وذلكبناءعمىتقريرالصالحيةالمقدممنمجنةاإلشرافعمىالطالب .
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عمىأنتكونمجنةالحكموالمناقشةكالتالي:

أ.د /عادؿ شريؼ عالـ

أ.د /ىبة اهلل محمد فتحي
أ.د /ىبة عمي يوسؼ
أ.د.ـ /غادة أحمد رشدي

أستاذ اآلثار اإلسالمية بكمية اآلداب  -جامعة طنطا
( مشرفا و محكماً)

أستاذ اآلثار اإلسالمية بالكمية
( مشرفا و محكماً)

أستاذ اآلثار اإلسالمية بكمية اآلداب  -جامعة حمواف
(محكماً)

أستاذ مساعد اآلثار اإلسالمية بكمية اآلداب  -جامعة طنطا
(محكماً)

القرار:

الموافقة
 -13الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية

المناقشةلمطالب /أماؿ فيمي عمر محمد المعيدة
ة
المنعقد بتاريخ 2013/3/10ـ بشأف تشكيممجنيالحكمو
بقسـ الدراسات السياحية بالكمية -

المسجؿلدرجيالماجستيربقسـ الدراسات السياحية

وذلكبناءعمىتقريرالصالحيةالمقدممنمجنةاإلشرافعمىالطالب .

عمىأنتكونمجنةالحكموالمناقشةكالتالي:
أ.د /سعاد عمراف منصور
أ /سيد عمي موسي

أستاذ متفرغ بقسـ الدراسات السياحية بالكمية
(محكماً)

الخبير السياحي

أ.د.ـ /نيفيف جالؿ عيد
أ.د.ـ /عزة سعد محمد

( مشرفا و محكماً)

أستاذ مساعد بقسـ الدراسات السياحية بالكمية
( مشرفا و محكماً)

أستاذ مساعد بقسـ الدراسات السياحية –جامعة  6أكتوبر
(محكماً)

القرار:

الموافقة
 -14الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ اإلرشاد السياحي
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الطارئ بتاريخ 2013/3/12ـ عمي تغيير عنواف رسالة الماجستير الطالب  /معتز أحمد عبد العظيـ
الميدي عنواف الرسالةقبؿ التعديؿ " مناظر الجنازة في مصر القديمة "

" " Funerary Processions in ancient Egypt

بعد التعديؿ " المواكب الجنائزية في مصر منذ عصر الدولة القديمة حتى نياية الدولة الحديثة "
“Funerary Processions in Egypt From the Old Kingdom till the end of the New
”Kingdom
لجنة اإلشراف
قبل التعديل

أ.د /محمود عبد الرازؽ عوض
د /سمر محمد مصمح
بعد التعديل

أستاذ متفرغ بقسـ اإلرشاد السياحي بالكمية
مدرس بقسـ اإلرشاد السياحي بالكمية

أ.د /محمود عبد الرازؽ عوض

أستاذ متفرغ بقسـ اإلرشاد السياحي بالكمية

أ.ـ.د /خالد شوقي البسيوني

أستاذ مساعد بقسـ اإلرشاد السياحي بالكمية

القرار:

الموافقة
 -15الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ وبناءاً عمي موافقة مجمس قسـ اإلرشاد السياحي
بتاريخ 2013/3/5ـ عمي إضافة عبارة ( في القاىرة ) في عنواف رسالة الماجستير الطالب  /محمود
حسنيف إبراىيـ عنواف الرسالة

قبؿ التعديؿ " أعماؿ الخواجا محمود محرـ ( دراسة أثرية معمارية ) "

بعد التعديؿ " أعماؿ الخواجا محمود محرـ في القاىرة ( دراسة أثرية معمارية ) "

لجنة اإلشراف

أ.د /عادؿ شريؼ شرؼ عالمأستاذ اآلثار اإلسالمية بكمية اآلداب  -جامعة طنطا

د /بوسي محمد حسيف زيداف
القرار:

مدرس بقسـ اإلرشاد السياحي

الموافقة
 -16الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ و بناءاً عمي موافقة مجمس قسـ اإلرشاد السياحي
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الطارئ بتاريخ 2013/3/12ـ عمي إضافة كممة ( مناظر) في عنواف رسالة الماجستير لمطالب /
السيد رجب مصطفي عنواف الرسالة

قبؿ التعديؿ " حامموا القرابيف في عصر الدولة القديمة "
بعد التعديؿ " مناظر حاممي القرابيف في عصر الدولة القديمة "

لجنة اإلشراف

أ.د /محمود عبد الرازؽ عوض
د /شيريف محمد حافظ فتحي
القرار:

أستاذ متفرغ بقسـ اإلرشاد السياحي بالكمية
مدرس بقسـ اإلرشاد السياحي

الموافقة
 -17الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ و بناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات الفندقية
بتاريخ 2013/3/11ـ عمي تعزيز لجنة اإلشراؼ لمطالب  /رافع عبد الرضا جابر المسجؿ لدرجة

الدكتوراه بقسـ الدراسات الفندقية بالكمية وذلؾ بإضافة السيد األستاذ الدكتور  /محمد سيد أحمد الزغبي

إلي لجنة اإلشراؼ لتصبح كالتالي :

قبل التعزيز

بعد التعزيز

أ.د /السيد عطية عبد اليادي

أ.د /محمد سيد أحمد الزغبي

د /حاتـ رضواف إبراىيـ

أ.د /السيد عطية عبد اليادي

أ.د /صالح عبدالقادر نعيمي

أ.د /صالح عبدالقادر نعيمي
د /حاتـ رضواف إبراىيـ

القرار:

الموافقة علي التعزيز بناء علي موافقة مجلس القسم علي هذا التعزيز نظرا لسفر السيد
األستاذ الدكتور  /السيد عطية عبدالهادي وسفر السيد الدكتور  /حاتم رضوان ابراهيم في إعارة
خارجية .

خبهسب  :العالقبت الثقبفية
 -18الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
العالقات الثقافية في اجتماعيا 2013/3/14ـ وبناءا عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات الفندقية بتاريخ

2013/3/11ـ بشأف الخطاب الوارد مف اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية بخصوص مجاالت التعاوف في
أطار التنمية المستدامة مع الجانب الكوري الجنوبي .
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اقترح المجمس بجمستو أف تكوف مجاالت التعاوف كاألتي:

-1تنشيط السياحة البيئية بيف البمديف

-2أقامة مؤتمرات وندوات في مجاؿ السياحة المستدامة وتنمية المشروعات السياحية البيئية بيف البمديف
-3تبادؿ الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.

 -4أنشاء مركز بحثي في مجاؿ السياحة المستدامة بيف الجانبيف
القرار:

الموافقة
 -19الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
العالقات الثقافية في اجتماعيا 2013/3/14ـ و بناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات الفندقية بتاريخ

2013/3/11ـ بشأف الخطاب الوارد مف اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية بخصوص مجاالت التعاوف
بيف مصر وجامعة زغرب بكرواتيا.

اقترح المجمس بجمستو أف تكوف مجاالت التعاوف كاألتي:

-1تبادؿ األساتذة وأعضاء ىيئة التدريس
-2عقد المؤتمرات وندوات مشتركة
-3تبادؿ الطالب
القرار:

الموافقة مع تعميم لألقسام العلمية الثالثة .
 -20الووضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

العالقات الثقافية في اجتماعيا 2013/3/14ـ و بناءاً عمي موافقة مجمس قسـ الدراسات الفندقية بتاريخ

2013/3/11ـ بشأف الخطاب الوارد مف السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والمتضمف بحث
سبؿ التعاوف مع مجموعة الفيشجراد(سموفاكيا-المجر-التشيؾ –بولندا ) اقترح المجمس بجمستو أف تكوف
مجاالت التعاوف كاألتي:

-1تنشيط السياحة البيئية مع مجموعة الفيشجراد ومصر
-2عقد مؤتمرات وندوات في مجاؿ السياحة المستدامة
-3تبادؿ أعضاء ىيئة التدريس والطالب
القرار:

الموافقة

سبدسب  :الوكتببت
 -21الووضوع  :كتاب السيدة الدكتورة  /مفيدة حسف الوشاحي عميد الكمية لمسيد الدكتور  /إيياب

سيد حسانيف – مدير مشروعات المكتبة الرقمية بخصوص التعاوف العممي والمثمر بيف مشروع المكتبة
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الرقمية وكمية السياحة والفنادؽ لنشر الوعي العممي بما يخدـ السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة

المعاونة والباحثيف فقد تـ تحديد ميعاد دورة تدريبية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة يوـ

الثالثاء الموافؽ  2013/3/19أما بالنسبة لمطالب يوـ األربعاء الموافؽ  2013/3/20ـ
القرار:

الموافقة
 -22الووضوع  :اإلىداء المقدـ مف السيدة الدكتورة  /ىند محمد حامد

– كمية السياحة والفنادؽ

جامعة حمواف وىو عبارة عف -:

عدد (  ) 3نسخ مف كتاب " التجارة اإللكترونية في مجاؿ السياحة "
عدد (  ) 3نسخ مف كتاب " اإلدارة االلكترونية والمجاؿ السياحي "
نظـ الكترونية – استخدامات وتطبيقات –استراتيجيات لمناجح

القرار:

الموافقةمع إيداعهم في مكتبة الكلية وتقديم خالص الشكر لسيادتها

سببعب  :لجنة شئوى خذهة الوجتوع وتنويةالبيئة
 -23الووضوع  :كتاب السيدة األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بموافقة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ بشأف عرض ترتيبات

دورة المخبوزات والحمويات عمي أف يتـ تقسيـ العدد إلي مجموعات ال تزيد عف (  )7أفراد وتحديد رسوـ

حضور الدورة  10ج لمفرد حيث أف التكمفة لممواد الخاـ  50ج ويمكف تقسيـ المجموعات عمي مدار
ساعات اليوـ الواحد  ،مع توزيع استمارات استقصاء لتقييـ الدورة وتحديد نوعية الدورات المطموبة

القرار:

الموافقة مع تكليف السيدة األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لعمل الالزم

 -24الووضوع  :كتاب السيدة األستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بموافقة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في اجتماعيا بتاريخ 2013/3/13ـ بشأف ترتيبات زيارة دار

المسنيف بمناسبة عيد األـ وذلؾ يوـ الثالثاء الموافؽ 2013/3/26ـ
القرار:

الموافقة

ثبهنب :هوضوعبت عبهة :
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-25الووضوع

 :كتاب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس قسـ الدراسات السياحية بموافقة مجمس

قسـ الدراسات السياحية رقـ (  )90بتاريخ 2013/3/10ـ عمي عرض توصيات المؤتمر العممي
لمقسـ لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 2013/2012ـ تـ عقد مؤتمر القسـ يوـ األحد

الموافؽ 2013/3/3ـ وذلؾ لمناقشة المشكالت والمقترحا ت الخاصة بتطوير قسـ الدراسات
السياحية كالتالي:

أوال:عرض الطالب بعض المشاكؿ التي تواجيوـ في العممية التعميمية عمي النحو التالي:
الميداني .
ة
- 1توقؼ الرحالت العممية و

- 2عدـ تطبيؽ الجزء العممي في المناىج بشكؿ فعمي مرتبط بسوؽ العمؿ السياحي.
- 3بعض المقررات الدراسية معموماتيا قديمة و ال تتماشي مع التطورات والمتغيرات الحالية
- 4وجود فجوة بيف ما يتـ دراستو وما يتـ مواجيتو في الواقع.

- 5وجود قصور في المغات مف حيث تدريس المادة العممية التي يحصؿ عمييا الطالب
والمعمومات التي تقدـ لمطالب عمي مستوي المغة اإلنجميزية والفرنسية.

ثانيا :قاـ الطالب بعرض بعض المقترحات لتطوير القسـ عمي النحو التالي :
 -1تفعيؿ الرحالت ومواجية الظروؼ األمنية وسيقوـ القسـ بعمؿ رحمة لمدينة شرـ الشيخ خالؿ
الفصؿ الدراسي الثاني2013/2012ـ

-2عقد اتفاقيات مع الشركات السياحية والفنادؽ لقضاء مدة التدريب الصيفي
-3عقد عدد مف الندوات لمربط بيف الكمية ومتطمبات السوؽ السياحي.
-4تعديؿ الالئحة مف المغة العربية إلي المغة اإلنجميزية.

-5تغير قواعد القبوؿ لمطالب الجدد ومراعاة ضوابط وشروط الموافقة بجانب المجموع المرتفع.
-6تعديؿ الئحة الكمية إلدخاؿ مواد جديدة مثؿ ( ) e-tourism

-7ضرورة وضع مناىج عممية في المغات يتناسب مع كؿ قسـ بذاتو.

-8ضرورة وجود قسـ دراسات سياحية لغة إنجميزية أسوة بالكميات األخرى يختمؼ عف قسـ
دراسات سياحية بالمغة العربية.

-9تفعيؿ حضور احد الطالب نيابة عف زمالءه لمجالس األقساـ لعرض مشاكؿ الطالب.

-10االىتماـ بالعممي ألنو ىو الفعمي داخؿ سؽ العمؿ السياحي ىذا أوصي عميو (أعضاء ىيئة
التدريس والطالب ) وذلؾ بربطو بكؿ المقررات بجانب ربطو بسوؽ العمؿ.
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في النياية أوصي القسـ بضرورة تفعيؿ مقترحات الطالب والسادة أعضاء ىيئة التدريس.

القـــرار :

الموافقة علي كل اقتراحات الطالب مع تكليف السيدة الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
لعمل الالزم ويوصي المجلس بأن تكون اختبارات القبول بالكلية بعد التنسيق وليس قبله وكذلك
تحديد مجموع المقبولين للكلية من (الحاصلين علي الثانوية العامة بشعبها المختلفة والحاصلين علي
الثانوية الفنية نظام الثالث سنوات بعد اإلعدادي ة  -والحاصلين علي دبلومات المعاهد الفنية الفندقية
ثانوية عامة  +سنتين ودبلوم المدارس الفنية الفندقية نظام الخمس سنوات بعد اإلعدادية ) بحيث ال
يقل عن % 85
 -26الووضوع

 :كتاب السيد األستاذ الدكتور /طارؽ راشد رحمي – المدير التنفيذي لمركز

تطوير التعميـ الجامعي ووحدة إدارة المشروعات بشأف تنظيـ ورشة عمؿ مجمعة لمسادة مديري
مشروعات  ICTPلمتعرؼ بالمشروعات والخدمات التي تقدميا لمسادة أعضاء ىيئة التدريس

ومعاونييـ والطالب والعامميف بالكمية فقد تـ تحديد الموعد المقرر ليا يوـ االثنيف 2013/3/18

ـ الساعة  11ظي ار بحضور السيد األستاذ الدكتور  /مدير مركز المعمومات واالتصاالت والسادة

مدراء المشاريع .

القرار:

الموافقة
أمين المجلس
د /فاتن العليمي
الكلية ورئيس المجلس

عميد

أ.د /مفيدة حسن الوشاحي

مجلس الكلية رقم (  )137ص 8

