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FAQ 

 ماهى أقسام الكلية؟: 1س

 (دراسات سياحية، إدارة فنادق، إرشاد سياحى) أقسام 3: 1ج

 متى يبدأ التخصص؟: 2س

 إعتباراً من الترم الثانى للمستوى الثانى: 2ج

 ماهى شروط التخصص؟: 3س

 مبادىء علم السياحة+ أن يكون الطالب ناجح فى الجغرافيا عامة : قسم سياحة: - 3ج

 اللغات+ أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة : قسم ارشاد -

 الضيافة+ أن يكون الطالب ناجح فى الصحة العامة : قسم فنادق -

 ماهو نظام الساعات المعتمدة؟: 4س

 ساعة معتمدة لكل 18 فصول دراسية بمعدل 8 ساعة على مدار 144أن ينهى الطالب : 4ج

  GPAشرح مبسط لل ). فصل دراسى

 كيفية الحصول على النتيجة من الموقع االلكترونى؟: 6س

على الطالب ادخال االيميل الخاص به والموجود على الكارنيه الجامعى وعمل كلمة سر له : 6ج

 .وبذلك يمكنه الدخول على الموقع ومعرفة نتيجته

 هل يوجد فرق بين المعدل الفصلى والمعدل التراكمى؟: 7س

المعدل الفصلى هو المستوى الخاص بالطالب خالل الفصل الدراسى الحالى، اما ... نعم : 7ج

. المعدل التراكمى هو المستوى الخاص بالطالب على مدار جميع الفصول الدراسية

. توقيت األرشاد األكاديمى لكل فصل دراسى : 7س

 .فى األسبوع األول من الفصل الدراسى من خالل الموقع األليكترونى الرسمى للكلية: ج

 .تفاصيل عن أماكن و مواعيد المحاضرات: 9س

. من خالل مراجعة الجدول الدراسى المعلن بلوحة اإلعالنات و الموقع األليكترونى للكلية: 9ج
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  المتحف التعليمى بالكلية 

 مواعيد المتحف بالنسبة للطالب؟: 1س

  مساءا3.30 صباحا وحتى 9من الساعة : 1ج

 هل مسموح الى طالب دخول المتحف؟: 2س

 نعم مسموح الدخول الى طالب من داخل الجامعة ويحمل الكارنية الجامعى: 2ج

 هل القطع التى توجد بالمتحف اصلية ام مستنسخات؟: 3س

هى قطع مستنسخة من قطع اصلية التى توجد فى بعض المتاحف بمصر واخرى بمتاحف : 3ج

 خارج مصر مثل المانيا وانجلترا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكتبة 

 تسأل الطلبة عن الكتب؟: 1س

إذا كانت موجودة بالمكتبة اقوم بإحضارها وان كانت غير موجودة يتم تبليغ قسم التزويد : 1ج

 .إلحضار هذه الكتب

 أين تتواجد كتب التاريخ مثالً ؟... فى بعض األحيان يسأل الطالب :2س

يتم البحث عن طريق أجهزة كمبيوتر مدعمة بنظام آلى للبحث باللغة العربية واالنجليزية : 2ج

ويتم األستدالل عليه من خالل رقم الطلب أو رقم تصنيف الكتاب ويتم مساعدة الطالب بشكل 

جيد لإلستفادة بأكبر قدر من إستخدامه للكتب من حيث يوجد لدينا وحدة تصوير او من خالل 

 .اإلستعارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوافدين 

 ما الرسوم الخاصة بالكليات للطالب الوافدين الجدد؟: 1س

 .يتم الرد عليه من خالل اعطائه معلومات عن الرسوم الخاصة بكل كلية: 1ج

 كيف يتم القبول المبدئى للطالب ؟: 2س
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يتم القبول المبدئى باللغة االنجليزية للطالب بعد ارسال الطالب بالشهادة الخاصة به ليتم : 2ج

معادلتها من خالل ادارة شئون الطالب وبعد ذلك يتم عمل افادة قبول مبدئى للطالب الذى توافق 

 .مجموعه الكلى مع الكلية التى تم قبوله فيها

 

 كيف يتم عمل إفادة توقع تخرج الطالب؟: 3س

يتم ذلك بعد إفادة الكلية الخاصة به بالموعد المتوقع للتخرج وبعد توقيع عميد الكلية يتم : 3ج

 .عمل اإلفادة

 كيف يتم عمل إفادة مالية؟: 4س

 .رئيس الجامعة/ د.بعد إعطاء توقيع بالموافقة من السيد أ:4ج

 ما هو مضمون الخطابات الواردة من الملحقيات الثقافية؟: 5س

تشمل الرد على الوضع االكاديمى للطالب، الطالب المقيدين بالجامعة لكل دولة على حده، : 5ج

 .الطالب الخريجين بالتعاون مع إدارة الخريجيين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رعاية الشباب 

 هل هناك فريق للمنافسة فى بطولة ما للجامعات؟: 1س

 .سيتم إختيارهم مع بداية العام الدراسى الجديد: 1ج

 هل يوجد تطوير للمالعب العام القادم؟: 2س

 نعم : 2ج

 هل هناك دوريات لكرة السلة او الطائرة او اليد فى الجامعة؟: 3س

 .سيتم النظر فى هذا االمر: 3ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفندق التعليمى 

 ماهى مصروفات اإلقامة فى الفندق؟: 1س

 الف 22.5 الف جنيه مصرى ، الغرفة المزدوجة 35الغرفة المفردة : الطلبة المصريين :1ج

. جنيه مصرى
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 الف 3.700  الف دوالر ، الغرفة المزدوجة 5.700الغرفة المفردة :  الطلبة الوافدين     

. دوالر

ما هى رسوم المواصالت الخاصة بالجامعة؟ : 2س

.  ألف جنيه مصرى6.150 :الطلبة المصريين: 2ج

.  دوالر1000 : الطلبة الوافدين    

 

 ماهى الخدمات التى يقدمها الفندق؟: 2س

 االقامة خالل ايام الدراسة من اليوم االول وحتى اخر ايان االمتحانات: - 2ج

 (عشاء- غداء- فطار)يقدم الفندق وجبات الطعام  -

 يقدم الفندق خدمة تنظيف الغرف  -

 يقدم الفندق الرعاية الصحية الطارئة -

يقدم الفندق خدمة االشراف اليومى الكامل بحيث يتواجد مشرفين طوال الليل والنهار  -

 .لخدمة الطالب

 ماهى مواعيد وجبات الطعام؟: 3س

  صباحا10 صباحا وحتى 8اإلفطار من : - 3ج

  عصرا4.30 ظهرا وحتى 2الغداء من  -

  مساءا10 مساءا وحتى 8العشاء من  -

 كم مرة تنظف الغرفة فى االسبوع؟: 4س

 مرتين فى األسبوع: 4ج

هل توجد اقامة بالفندق خالل ايام االجازات الطويلة مثل اجازة نصف العام او اجازات : 5س

 االعياد؟

 .نعم توجد اقامة ولكن بدون وجبات: 5ج

 فى بعض االوقات  يسأل الطالب عن أكالت غير متاحة بالفندق؟: 7س

 .نحن ملتزمون بالمنيو الخاص بالمطعم: 7ج

 فى بعض االحيان  يسأل الطالب عن مكونات بعض االطعمة والمشروبات؟: 8س

 .نقوم بالردعليه واعطائه المكونات باسلوب مبسط وحسن: 8ج
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