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  -: مقدمة  

رف لى االرتقاء بمعاإاكتوبر  6جامعة  – السياحة والفنادق كلية لطالب يهدف التدريب 

 :ومهارات الخريج من خالل

 التطبيقية  المحاضرات الكتسابالفنادق والمؤسسات السياحية بجانب التدريب العملى ب

على التعليم  للتدريب  باإلضافة  ضيافة و اإلرشاد السياحى السياحة والصناعة فى والمهنية  

 . الذاتى وتنمية روح الفريق فى العمل واالبتكار

 ســالة كلية السياحة و الفنادقرؤيـة ور           

 الرؤية
أكتوبر مؤسسة تعليمية متميزة  فى مجال التعليم السياحى   1كلية السياحة والفنادق جامعة 

 والفندقى واإلرشاد السياحي ، ولها مردود إيجابي بالمجتمع محليا وأقليما

 الرسالة
يج متميز في مجاالت أكتوبر بإعداد خر 1تلتزم كلية السياحة والفنادق جامعة       

السياحة والضيافة واإلرشاد السياحي من خالل دعم األنشطة الطالبية األكاديمية 

والخدمية وتطوير البرامج التعليمية إلكتساب مهارات الفهم والمعرفة وتنمية المهارات 

العملية في المجاالت المتعلقة بصناعة السياحة،  والمشاركة الفعالة لتلبية احتياجات 

 .األقليمى جتمع  مع اإلرتقاء بالبحث العلمى على المستوى المحلي والم
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 : بالكلية والتخصصات البرامج

 دقيةدارة الفناإلبرنامج  .1

 الدراسات السياحية  برنامج .2

 اإلرشاد السياحى برنامج   .2

 الصيفياألهداف العامة للتدريب 

 فى مجال السياحة والفنادق  إتاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج . 

  تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم من خالل الممارسات العملية  المهنية 

 إكساب الطالب قدرات  تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد . 

 نب   إكتساب الطالب خبرات التعامل مع المستفيدين من الخدمات السياحية المصريين واألجا  . 

 تنمية مهارات الطالب سمات احترام اآلخرين واالستماع إلى آرائهم .  

 تنمية  مهارات العمل فى فريق والقدرة على حل المشكالت 

 

 :التدريب بنص الالئحة الدراسية للكلية 

أسابيع منها على  1ساعة دراسية معتمدة أن يؤدي تدريبا عمليا خالل اإلجازة الصيفية لمدة  12يلتزم الطالب بعد اتمام 

 .أسابيع في مجال التخصص،  ويعتبر التدريب شرطا ً للتخرج، وال يتخرج الطالب إال بعد أداء التدريب 4األقل 

 :مشروعات التخرج لطالب الفرقة الرابعة  

 .يعتبر المشروع مادة متصلة  -

و االنتظببام فببي حضببور  مببن الدرجببة علببى النشبباط العلمببي و أعمببال السببنة% 52تحتسببب درجببات المشببروع بواقببع  -

على مناقشة المشروع بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعد يحدده % 52المحاضرات طوال العام الدراسي، 

 .مجلس الكلية

 . في حالة رسوب الطالب في المشروع يعاد تسجيله لنفس المقرر في العام الدراسي التالي -

  ية للكليةلألقسام العلم  2،  1 الصيفيتوصيف التدريب 

 (1) مقرر تدريب 

 برنامج الدراسات السياحية

 :الهدف العام 

إكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بالتطورات والتغيرات فى شركات السياحة  والثقافات المختلفبة للسبائحين 

 .وأهمية وخصائص العمالء طبقا للوائح العمل 

 :المستهدف من تدريس المقرر -1

 :يكون الطالب قادراً على أن  فى نهاية المقرر

 :المعرفة والفــهم . أ

 يوضح الهيكل التنظيمي لشركات السياحة -1.أ

 يصف طبيعة العمل بأقسام شركة السياحة -2.أ

 يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بشركة السياحة -2.أ
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 :المهـــــــــارات الذهــــــــــــــــــنية . ب

 السياحية طبقاً لطبيعة كل مزاريصنف المزارات  -1.ب

 يحلل العوامل التى تؤثر على العمل في المجال السياحي -2.ب

 يبين كيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة -2.ب

 يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجال شركات السياحة -4.ب

 :المهـــــــــارات المهــــــــــــــــــنية . ج

 اقسام شركة السياحة يعد تقرير عن -1.ج

 يطبق االنترنت لمعرفة مناطق الجذب السياحي  -2.ج

 يطبق مهارات الترويج الفعال  للمناطق السياحية -2.ج

 ينفذ خطوات تنفيذ البرنامج السياحي -4.ج

 يحسب تكلفة البرامج السياحية -5.ج

 يبين طبيعة العالقة بين اقسام الشركة عند تنفيذ البرنامج -1.ج

 

 

 

 :لمهــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة ا. د

 يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

 يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

 يستخدم الدليل الخاص بالمنشات السياحية والفندقية  -4.د

 ينظم وقته بصورة سليمة -5.د

 يقوم بااللتزام بأخالقيات المهنة -1.د

 يقوم بالعمل ضمن فريق -1.د 
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 (2) مقرر تدريب 

 برنامج الدراسات السياحية

 :الهدف العام 

إكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بالتطورات والتغيرات فى شركات الطيران والثقافبات المختلفبة للسبائحين 

واإللمام بإختصاصبات األقسبام المختلفبة للشبركة، وإسبتخدام تكنولوجيبا المعلومبات فبى مجبال طبقاً لخصائص العمالء، 

 .حجز وأصدار وتسعير التذاكر 

 :المستهدف من تدريس المقرر -

 :فى نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن 

 :المعرفة والفــهم . أ

 يوضح الهيكل التنظيمي لشركات الطيران -1.أ

 بيعة العمل بأقسام شركة الطيرانيُعرف ط -2.أ

 يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بشركة الطيران -2.أ

 يذكر إستراتيجيات العمل بشركا ت الطيران -4.أ

 :المهـــــــــارات الذهــــــــــــــــــنية . ب

 يتعرف على  نوعية تذكرة الطيران على ضوء خط السير 1.ب

 تلفة للتذاكر طبقا للمؤشر البيعىيفرق بين األنواع المخ 2.ب

 يميز المصطلحات المختلفة فى الطيران 2.ب

 يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجال شركات الطيران -4.ب

 :المهـــــــــارات المهــــــــــــــــــنية . ج

 يعد تقرير عن اقسام شركة الطيران -1.ج

 دار تذاكر الطيرانيطبق تكنولوجيا المعلومات في حجز واص -2.ج

 يعد تقرير عن بعض الممارسات المهنية فى شركات الطيران -4.ج

 يحسب أسعار تذاكر الطيران  -5.ج

 يطبق انظمة الحجز االلكترونية في معرفة اسعار التذاكر واالكواد المختلفة -1.ج

 

 

 :المهــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة . د

 االخرينيقوم بالتواصل مع  -1.د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

 يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

 يستخدم الدليل الخاص بشركات الطيران  -4.د

 ينظم وقته بصورة سليمة -5.د

 يلتزم بأخالقيات المهنة -1.د
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 (1) مقرر تدريب 

 برنامج االرشاد السياحى 

 :الهدف العام 

التدريب فى المتاحف و الشركات السياحية و الفنادق الكتساب المهارات العملية  مع معرفة كيفية التعامل مع الجنسيات 

 .المختلفة  وخصائص العمالء طبقا للوائح العمل بالمناطق السياحية

 :المستهدف من تدريس المقرر -

 :فى نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن 

 :الفهمالمعرفة و( أ

 .يحددالهيكل التنظيمي للمتحف-1.أ

 .يسمى القطع االثرية باللغة االنجليزية بطريقة علمية -2.أ

 .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بالمتاحف -2.أ

 

  المهارات الذهنية( ب

 .يصنف طريقة الشرح على حسب اهتمامات السائح المختلفة -1.ب

 .العمل فيمجال االرشاد السياحىيحلل العوامل التى تؤثر على  -2.ب

 .يوضح كيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة-2.ب

 .يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجاالت االرشاد السياحى-4.ب

 

 المهارات المهنية والعملية( ج

 .يعد تقرير عن المتاحف المختلفة -1.ج

 .حديثةيستخدم االنترنت لمعرفة تقنيات االرشاد السياحى ال-2.ج

 .يطبق مهارات القيادة فى االرشاد السياحى-2.ج

 يستخلص خطوات تنفيذ البرنامج السياحي-4.ج

 

  المهارات العامة والمنقولة( د

 يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

 يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

 ظم وقته بصورة سليمةين -4.د

 يقوم بااللتزام بأخالقيات المهنة                         -5.د

 يقوم بالعمل ضمن فريق -1.د 
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 (2) مقرر تدريب 

 برنامج االرشاد السياحى 

 : الهدف العام 

لخصائص العمالء،  يتناول التطورات والتغيرات فى المتاحف ـ شركات الطيران و الفنادقة للسائحين ويتعامل معهاطبقاً 

ـب للفنبادق ـللشركات السياحية،ويسبتخدم تكنولوجيبا المعلومبات فبى مجبال -ويلم بإختصاصات األقسام المختلفبة للمتباحف

 .المتاحف و الفنادقو حجز وأصدار التذاكر

 :المعرفة والفهم( أ

 

 .يحددالهيكل التنظيمي لللمتاحف-1.أ

 .يشرحطبيعة العمل بأقسام المتحف -2.أ

 .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بالمتحف -2.أ

 .يتناول إستراتيجيات العمل بالمتاحف و شركا ت الطيران و الفنادق-4.أ

 

 : المهارات الذهنية ( ب

 

 يتعرف على نوعية تذكرة الطيران على ضوء خط السير -1.ب

 يفرق بين األنواع المختلفة للتذاكر طبقا للمؤشر البيعى -2.ب

 المصطلحات المختلفة فى الطيرانيميز  -2.ب

 يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجال شركات الطيران -4.ب

 

 :المهارات المهنية والعملية( ج

  

 يعد تقرير عن اقسام شركة الطيران -1.ج

 يتعامل مع شكاوى العمالء-2.ج

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات في حجز واصدار تذاكر الطيران-2.ج

 رير عن بعض الممارسات المهنية فى شركات الطيرانيكتبتق-4.ج

 يحسب أسعار تذاكر الطيران -5.ج

 يستخدم انظمة الحجز االلكترونية في معرفة اسعار التذاكر واالكواد المختلفة -1.ج

 

 :المهارات العامة والمنقولة( د

 

 يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

 المعلومات والبياناتيستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار  -2.د

 يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د
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 يستخدم الدليل الخاص بشركات الطيران -4.د

 ينظم وقته بصورة سليمة -5.د

 يلتزم بأخالقيات المهنة -1.د

 يقوم بالعمل ضمن فريق -1.د

 

 (1)مقرر تدريب

 برنامج االدارة الفندقية

 :الهدف العام

اهيم و المهارات و االتجاهات االيجابيه الخاصه بالبيئة الفعليىة للعمل في قسم األغذيه و اكساب الطالب المعارف و المف

المشروبات و عمل األقسام الفرعيه التابعه له مثل المطبب  و مبا ينطبوي عليبه مبن تكنيكيبات لعمليبات انتباج االغذيبه، و 

غبرف و كيفيبه أخبذ الطلببات البي جانبب خدمبه كذلك العمل بالمطاعم و الكافتريات و طبرق الخدمبه المختلفبه و خدمبه ال

 .األصناف المختلفه من المشروبات و خدمتها

 :المعرفة والفــهم . أ

 

 يشرح أهميه و طبيعه قطاع الضيافه و الوظائف المختلفه به 1.أ

 .يصف طبيعة العمل بقسم االغذيه و المشروبات و وظائفه و الخدمات التي يقدمها للعمالء 2.أ

 .ات المهنية و العلمية و الصحية للوظائف بقسم االغذيه و المشروباتيحدد المتطلب 2.أ

 .يصف التعامل الصحي مع االغذيه و طرق التسويه  4.أ

 .يلم بقوائم الطعام و أسعارها و الخدمات التي يمكن تقديمها للعمالء 5.أ

 . يشرح طريقه أخذ الطلبات و تنميه المبيعات 1.أ

 .الخدمه المختلفه و الجوده في الخدماتيصف  العالقه ما بين طرق  1.أ

 يعدد طرق و أساليب التدريب 1.أ

 

 :المهـــــــــارات الذهــــــــــــــــــنية . ب

 

 يقارن ما بين خلفيه العمالء الثقافيه و االجتماعيه و دوافع العمالء و اتجاهاتهم الشرائيه .1

 يستنتج كيفية تنظيم العمل بمراحل الخدمه  .2

 .خطوات المتبعه لتنظيف و ترتيب و فرش المناضديرسم ال .2

 .يميز بين اساسيات وفنيات طرق الخدمة المختلفة .4
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 :المهـــــــــارات المهــــــــــــــــــنية. ج

 

 .يمارس سلوكيات و اخالقيات العمل الفندقي .1

 .يطبق قواعد خدمه العمالء .2

 التعامل مع العمالء يطبق قواعد االتيكيت و البروتوكول في .2

 يمارس طرق التقطيع للمواد الغذائيه .4

 .يطبق طرق التسويه المختلفه لالغذيه .5

 .يحاكي أساليب فرش المناضد و تنظيف األدوات .1

 . يطبق طرق ألخذ الطلبات و اتيكيت التعامل مع العمالء و الخدمه .1

 يستخدم اللغه و المصطلحات المهنيه في خدمه العمالء .1

 لتعظيم المبيعات  Suggestive Sellingيمارس عمليات االقتراح و الحديث  .1

 . يتبع طرق الخدمه للمشروبات المختلفه سواء الكحوليه أو غير الكحوليه .12

 .يطبق استخدام التكنولوجيا الحديثه و المستجدات  .11

 يطبق قواعد و إجراءات السالمة المهنية .12

 ئيه السليمه في تشغيل منشأت الضيافهيطبق الممارسات البي .12

 يوظف استخدام اللغه في التواصل مع االخرين .14

 يطبق اللوائح المنظمه للعمل .15

 

 :المهــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة. د

 .يستخدم التقنيات الحديثة المالئمه للعمل بمجال السياحه و الضيافه .1

 .عرضيمارس مهارات اإلتصال وال .2

 .يعمل في فريق .2

 .يستخدم أساليب حل المشكالت في تنظيم العمل بمجال السياحه و الضيافه و االرشاد السياحي .4

 .ينفذ المهام المكلف بها فى اإلطار الزمنى المحدد .5

 يطبق قواعد البروتوكول والمراسم العامة المتعلقة بالمجال  السياحه و الضيافه و االرشاد السياحي .1

 .يطبق أسس التعلم الذاتى .1

 يتواصل مع االخرين باللغات االجنبية .1

  يجيد اداره الوقت وتحمل ضغوط العمل .1
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 (2)مقرر تدريب

 برنامج االدارة الفندقية

 :الهدف العام

فبي قسبم اكساب الطالب المعارف و المفاهيم و المهارات و االتجاهبات االيجابيبه الخاصبه بالبيئبة الفعليىبة للعمبل 

و يهبدف باألسباس البي . اداره  الغرف و ما يشتمل عليه من المكاتب األمامية، اشراف داخلبي، التليفونبات، الحجبز

تعريف الطالب كيف يقوم بعمليات الحجز و انشبأ ملفبات للعمبالء و اجبرأت التسبكين و المغبادرة و اعبداد التقبارير 

 .معالجة المشكالت و ارضاء الضيف اليومية هذا الي جانب كيفية التعامل مع العمالء و

 

 :المعرفة والفــهم . أ

 . يصف طبيعة العمل بالقسم و وظائفه و الخدمات التي يقدمها للعمالء .1

 . يحدد المتطلبات المهنية و العلمية و الصحية للوظائف بهذا القسم .2

اميبة و عالقبة القسبم بأقسبام يصف العالقة بين عمل القسم و األقسام الفرعية التابعة لقسم المكاتب األم .2

 األخري و أهمية تبادل التقارير فيما بينهم 

 . يشرح أنواع الغرف وطريقة فرش األسره .4

 . يعدد مسئوليات عمل األشراف الداخلي و التليفونات و قسم المعلومات و كيفية ادارتها .5

 يذكر طرق أخذ الحجوزات و التنبأ بنسب األشغال المستقبلية   .1

 ذكر أهميه الحفاظ علي الصحه العامه و المظهر الشخصي  ي .1

 يعدد اساليب التدريب في المنشأت الفندقيه  .1

 يشرح أهميه االلتزام بأداب و اخالقيات المهنه اثناء خدمه العمالء   .1

 . يذكر اهميه جوده الخدمات في تحقيق اهداف مؤسسات الضيافه .12

 نشطه و الخدمات وفقا لتصنيف الفنادقيشرح االختالفات في طبيعه اال .11

 

 :المهـــــــــارات الذهــــــــــــــــــنية . ب

يصنف مهام العاملين بالقسم و سبل تنميه قدرات الموارد البشريه لتلبيه االحتياجات المختلفه  للعمالء  .1

 . و ما يتطلبه العمل من معدات و فرش

 اهيه داخل الغرف ألرضاء الشرائح السوقية المختلفة يقترح ما يمكن اضافته من مستلزمات الرف .2

 . يربط كيفيه  تنظيم العمل و ادارته .2

 .يرسم الخطوات المتبعه لتنظيف و تنظيم الغرف و المناظق العامه متبعا علم الحركه .4

 يحدد العمالة الألزمة و الهيكل األداري لها و مسؤلية كل مستوي منها  .5

 األشغال المستقبلية بتنيأ الطالب بنسب .1
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 المهـــــــــارات المهــــــــــــــــــنية. ج

يحرر التقارير المطلوبة مع األقسام األخري كجزء مكمل من عمل القسم بـأستخدام تطبيقات الحاسب  .1

 . األلي

و  يببنظم اجببراءات العمببل باألنشببطه المختلفببه بالقسببم مسببتخدما الحاسببب األلببي فببي عمليببات التسببكين .2

 . المغادرة و اعداد التقارير و تسجيل طلبات النزالء علي ملفاتهم الخاص

 .يحاكي أساليب فرش و تنظيم الديكور العام للغرف .2

 يطبق طرق البيع باألقتراح و زيادة المبيعات   .4

 لتعظيم المبيعات  up sellingيحدد السعر  المناسب لكل عميل و يمارس عمليات  .5

 . معادالت تسعير الغرف الفندقيةيتبع طرق و  .1

 . يظهر األلتزام في المظهر الشخصى أثناء عمله .1

 . يُطبق المستجدات المختلفه في مجال الضيافه  .1

 يطبق قواعد و إجراءات السالمة المهنية  .1

  يطبق الممارسات البيئيه السليمه في اداره و تشغيل منشأت الضيافه.12

 للعمل بالمنشأه يطبق اللوائح الحاكمه .11

 يستخدم االجهزه الحديثه و في اداره و تنظيم العمل بمؤسسات الضيافة  .12

 يطبق قواعد خدمه العمالء علي العمالء من مختلف الجنسيات .12

 يتواصل مع العمالء باللغات االجنبيه .14

 يستخدم المصطلحات المهنيه اثناء تنظيم االعمال اليوميه بالمكاتب االماميه.15

 

 :المهــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة. د                  

 

 يطبق أسس التعلم الذاتى  .1

 .يعمل في فريق. 2

 يلم بأساليب حل المشكالت في تنظيم العمل بمجال الضيافه.2

 ينفذ المهام المكلف بها فى اإلطار الزمنى المحدد .4

 مة المتعلقة بالمجال  الضيافه يطبق قواعد البروتوكول والمراسم العا.5

 . يستخدم التقنيات الحديثة المالئمه للعمل بمجال السياحه و الضيافه.1

 . يطبق أسس التعلم الذاتى.1

 . يتواصل مع االخرين باللغات االجنبية.1

 .يجيد اداره الوقت وتحمل ضغوط العمل.1
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 بطالب كلية السياحة والفنادق لية االشراف والمتابعة والتقييم للتدريب الميدانى الخاصأ

 :بالئحة الساعات المعتمدةبالكلية على االتى(  1) ينص البند رقم 

ساعة دراسية معتمدة أن يؤدي تدريبا عمليا خالل اإلجازة الصيفية لمدة  12يلتزم الطالب بعد اتمام 

لتخرج، وال يتخرج الطالب إال أسابيع في مجال التخصص،  ويعتبر التدريب شرطا ً ل 4أسابيع منها على األقل  1

 .بعد أداء التدريب

 :الية االشراف والمتابعة

عميد الكلية بارسال خطاب الى جهة التدريب المدونه فى نموذج طلب تدريب / يقوم االستاذ الدكتور .1

 .ميدانى والتوقيع علية بعد توقيع رئيس القسم العلمى التابع له الطالب

 .التدريس باالشراف على التدريب الميدانى لطالب قسمه يكلف رئيس القسم احد اعضاء هيئة .2

يتم ارسال نموذج الستمارة تقييم جهة التدريب مع خطاب التدريب الموجهة حتى يتثنى لجهة  .2

 .التدريب تقييم الطالب واعتماد التقييم اداريا

تضمن بعض يقوم المشرف الداخلى على التدريب باعداد نموذج او استمارة تقييم التدريب الصيفي ت .4

 .البيانات كالمهارات الفنيه المكتسبة ونقاط القوة  والضعف التى واجهها بالتدريب

 .يقوم الطالب باعداد تقريرا مفصال عن التدريب ويقدمه الى المشرف الداخلى عن التدريب بالقسم .5

استمارات يقوم المشرف الداخلى بالقسم بتجميع التقارير العلمية المعدة من قبل الطالب مرفقا بها  .1

االستنيان الموجهة الى جهة التدريب واستمارة التقييم الخاصة بالمشرف الداخلى عن التدريب 

 .وارسالها الى رئيس القسم العلمى

 .يقوم القسم ممثال فى اعضاء هيئة التدريس بمناقشة الطالب فى التقارير .1

ى التزام من جانب يجوز للطالب ان يوفر فرصةالتدريب لنفسه داخل مصر او خارجها بدون ا .1

 .الجامعة او الكلية فيما يتعلق بالتكاليف المادية او السفر او التاشيرات او اى التزامات اخرى

يجب على الطالب االلتزام بمواعيد ونظام المؤسسة التى يتدرب فيها ويكون خالل فترة التدريب  .1

 .االكاديمى للكليةخاضعا لنظام هذه المؤسسة وعند حدوث اى مشكلة عليه ان يخطر المشرف 

 لية اعالم الطالب بالتدريب الميدانىآ

1.
 :يتم اعالم الطالب بالتدريب الميدانى عن طريق الوسائل التالية 

2.
 توقيع  الطالب بالعلم اثناء اداء امتحان الفصل الدراسى االول والثانى 

2.
لصفحة رئيس االعالن على صفحة الكلية على الفيس بوك والمسئول عن نشر ورفع المعلومات بهذه ا 

 /Facebook/اكتوبر 1مجلة حائط كلية السياحة : قسم ادارة الفنادق وعنوانها

4.
 اللوحات االعالنية الداخلية المعتمدة بالكلية  
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 (بمعرفه اعضاء القسم)استماره تقييم التدريب الصيفي

 ..........................................:...............................................اسم القسم الذي تم التدريب فيه .1

 :..............................................................................اسم القسم الفرعي الذي تم التدريب فيه .2

 ..................:........................................................أسم المدير المباشر لك أثناء فتره التدريب .2

 :أذكر المهارات األساسيه التي انطوي عليها عملك اثناء فتره التدريب .4

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 :ما هي المهارات الفنيه التي قمت بها اثناء عملك .5

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................... 

 :في رأيك ما هي نقاط الضعف في النقاط التاليه التي واجهتها أثناء عمللك .1

 :المعرفه بالمهام األساسيه للوظيفه -أ 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 :المهام الفنيه و تكنيكيات العمل -ب 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 :التعامل مع الزمالء -ج 

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................  

 :استخدم اللغه اثناء العمل -د 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 :التعامل مع المدير المباشر -ه 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 :التعامل مع العمالء -و 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

 :التعامل مع ضغوط و مشكالت العمل -ز 

......................................................................................................................................... 

 أعضاء القسم                                           

..........................................................................

..........................................................................

........................................................ 
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  م للتدريب الصيفيديتقبيانات الاستمارة 

 

 اسم الطالب: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فندق  أو الشركة اسم ال : ---------------------------------------------------------------------------------------

 اسم القسم الرئيسي التابع له المتدرب : -----------------------------------------------------------------------

 اسم القسم الفرعي التابع له المتدرب : ------------------------------------------------------------------------

 مدة التدريب : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 مسمى الوظيفة للمتدرب : ---------------------------------------------------------------------------------------

 المهام الوظيفية للمتدرب : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------: املسمى الوظيفي للمسئول املباشر عن التدريب

 -----

 اسم المسئول المباشر عن التدريب : ----------------------------------------------------------------------------

 سبل االتصال بالمسئول المباشر عن التدريب معلومات عن: 

البريد      رقم التليفون     

 اإللكتروني

------------------------------   ------------------------------

 -----------------------

 ما هي نقاط الضعف االساسية للمتدرب؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ما هي نقاط القوة االساسية للمتدرب؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ما هي املقرتحات لرفع مستوى املتدربني من طالب الكلية؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 من مؤسسة التدريب  استمارة التقييم

 

 تقييم عام: أوال

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تقييم خاص بالعمل: ثانيا

 النسبة المئوية التقييم

 :النظافة والمظهر العام

 .االلتزام بنظافة الزي*    

 .خصيةااللتزام بالنظافة الش*   

 

 :االلتزام بسلوكيات العمل

 .االنضباط في المواعيد*   

 .التعاون والعمل الجماعي*   

 .القدرة على االبتكار*   

 .سرعة البديهة*   

 .اللباقة وااللتزام بإتيكيت الخدمة*   

 .احتواء المشكالت واالتزان النفسي*   

 

 :المهارات المهنية

 .لوظيفةاستخدام المصطلحات الخاصة با*   

 .القدرة اللغوية والتواصل مع اآلخرين*   

 .القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال*   

 (استخدام التكنولوجيا الحديثة)توافر المهارات الفنية *   

 .استيعاب المهارات المرتبطة بالعمل*   

 .توافر قدر من المعلومات العامة*   

 

 

     مسئول التدريب        

 مدير إدارة الموارد البشرية               

       

 

 جهةختم 

 لتدريبا
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 (1)استمــارة تقييم التدريب الصيفى 

 (المستوى الثالث)

 (األرشاد السياحى)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق يتوافق ( المخرجـات التعليميـــة ) 

   .يحددالهيكل التنظيمي للمتحف-1.أ

   .القطع االثرية باللغة االنجليزية بطريقة علميةيسمى  -2.أ

   .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بالمتاحف -2.أ

 

   .يصنف طريقة الشرح على حسب اهتمامات السائح المختلفة -1.ب

   .ؤثر على العمل فيمجال االرشاد السياحىيحلل العوامل التى ت -2.ب

   .يوضح كيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة-2.ب

   .يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجاالت االرشاد السياحى-4.ب

 

   .يعد تقرير عن المتاحف المختلفة -1.ج

   .يستخدم االنترنت لمعرفة تقنيات االرشاد السياحى الحديثة-2.ج

   .يطبق مهارات القيادة فى االرشاد السياحى-2.ج

   .يستخلص خطوات تنفيذ البرنامج السياحي-4.ج

 

   يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

   يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

   يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

   ةينظم وقته بصورة سليم -4.د

   يقوم بااللتزام بأخالقيات المهنة -5.د

   يقوم بالعمل ضمن فريق1.د  

 

 

 مالحظــات: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. 

 

 توقيع،،
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 (2)استمــارة تقييم التدريب الصيفى 

 (لرابعاالمستوى )

 (األرشاد السياحى)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق يتوافق (المخرجـات التعليميـــة  ) 

   .يحددالهيكل التنظيمي للمتحف-1.أ

   .غة االنجليزية بطريقة علميةالقطع االثرية بالليسمى  -2.أ

   .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بالمتاحف -2.أ

 

   .يصنف طريقة الشرح على حسب اهتمامات السائح المختلفة -1.ب

   .يحلل العوامل التى تؤثر على العمل فيمجال االرشاد السياحى -2.ب

   .يوضح كيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة-2.ب

   .يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجاالت االرشاد السياحى-4.ب

 

   .يعد تقرير عن المتاحف المختلفة -1.ج

   .يستخدم االنترنت لمعرفة تقنيات االرشاد السياحى الحديثة-2.ج

   .يطبق مهارات القيادة فى االرشاد السياحى-2.ج

   .ياحييستخلص خطوات تنفيذ البرنامج الس-4.ج

 

   يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

   يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

   يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

   ينظم وقته بصورة سليمة -4.د

   يقوم بااللتزام بأخالقيات المهنة -5.د

   يقوم بالعمل ضمن فريق1.د  

 

 

 تمالحظــا: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. 

 

 توقيع،،
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 (1)استمــارة تقييم التدريب الصيفى 

 (المستوى الثالث)

 (الدراسات السياحيـة)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق يتوافق (المخرجـات التعليميـــة  ) 

   .يوضح الهيكل التنظيمي لشركات السياحة -1.أ

   .طبيعة العمل بأقسام شركة السياحة يشرح -2.أ

   .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بشركة السياحة -2.أ

 

   .يصنف المزارات السياحية طبقاً لطبيعة كل مزار -1.ب

   .يحلل العوامل التى تؤثر على العمل في المجال السياحي -2.ب

   .يوضح كيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة-2.ب

   .يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجال شركات السياحة-4.ب

 

   .كة السياحةيعد تقرير عن اقسام شر -1.ج

   .يستخدم االنترنت لمعرفة مناطق الجذب السياحي-2.ج

   .يطبق مهارات الترويج الفعال  للمناطق السياحية-2.ج

   .يستخلص خطوات تنفيذ البرنامج السياحي-4.ج

   .يحسب تكلفة البرامج السياحية-5.ج

   .جيبين طبيعة العالقة بين اقسام الشركة عند تنفيذ البرنام-1.ج

 

   .يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

 .يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

 .يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

  

   .يستخدم الدليل الخاص بالمنشات السياحية والفندقية -4.د

   .ينظم وقته بصورة سليمة -5.د

   .قيات المهنةيقوم بااللتزام بأخال -1.د

   .يقوم بالعمل ضمن فريق -1.د 

 

 مالحظــات: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. 

 

                

 توقيع،،
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 (2)استمــارة تقييم التدريب الصيفى 

 (المستوى الرابع)

 (الدراسات السياحيـة)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق يتوافق (المخرجـات التعليميـــة  ) 

   .يوضح الهيكل التنظيمي لشركات الطيران -1.أ

   .ركة الطيرانطبيعة العمل بأقسام شيشرح  -2.أ

   .يحدد المواصفات المطلوبة في العاملين بشركة الطيران -2.أ

   .يتناول إستراتيجيات العمل بشركا ت الطيران-4.أ

 

   .يتعرف على نوعية تذكرة الطيران على ضوء خط السير. 1.ب

   .يفرق بين األنواع المختلفة للتذاكر طبقا للمؤشر البيعى.  2.ب

   .المصطلحات المختلفة فى الطيرانيميز . 2. ب

   .يميز اهمية تطبيقات الحاسب االلي في مجال شركات الطيران.  4.ب

 

   .يعد تقرير عن اقسام شركة الطيران -1.ج

   .يتعامل مع شكاوى العمالء-2.ج

   .يستخدم تكنولوجيا المعلومات في حجز واصدار تذاكر الطيران-2.ج

   .الممارسات المهنية فى شركات الطيران يكتب تقرير عن بعض4.ج

   .يحسب أسعار تذاكر الطيران 5.ج

يستخدم انظمة الحجز االلكترونية في معرفة اسعار التذاكر واالكواد -1.ج

 .المختلفة 

  

 

   .يقوم بالتواصل مع االخرين -1.د

   .يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى احضار المعلومات والبيانات -2.د

   .يعيد كتابة تقرير بطريقة صحيحة  -2.د

   .يستخدم الدليل الخاص بشركات الطيران -4.د

   .ينظم وقته بصورة سليمة -5.د

   .يلتزم بأخالقيات المهنة -1.د

   .يقوم بالعمل ضمن فريق -1.د

 

 مالحظــات: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. 
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 (المستوى الثالث) (1) لصيفيستمــارة تقييم التدريب اا

 (أدارة الفنـادق)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق يتوافق (ـــة  المخرجـات التعليمي) 

   .يصف طبيعة العمل بالقسم و وظائفه و الخدمات التي يقدمها للعمالء-1.أ

   .يحدد المتطلبات المهنية و العلمية و الصحية للوظائف بهذا القسم -2.أ

   .يصف طرق التسويه -2.أ

   .الءيلم بقوائم الطعام و أسعارها و الخدمات التي يمكن تقديمها للعم -4.أ

   .يشرح طريقه أخذ الطلبات و تنميه المبيعات -5.أ

   .يصف طرق الخدمه المختلفه لالغذيه و المشروبات -1.أ

 

يربط مهام العاملين بالقسم و سبل تنميه قدرات الموارد البشريه لتلبيه االحتياجات المختلفه  للعمالءو ما يتطلبه العمل من  -1.ب

 .معدات و فرش

  

   .قترح اسلوب تسويقي لألطباق الموجوده بالقائمه ألرضاء الشرائح السوقية المختلفةي  -2.ب

   .يستنتج كيفية تنظيم العمل و ادارته  -2.ب

   .يرسم الخطوات المتبعه لتنظيف و ترتيب و فرش المناضد -4.ب

   .يحدد العمالة الألزمة و الهيكل األداري لها و مسؤلية كل مستوي منها -5.ب

 

   .يمارس طرق التقطيع للمواد الغذائيه -1.ج

   .يطبق طرق التسويه المختلفه لالغذيه -2.ج

 ال يتوافق يتوافق (المخرجـات التعليميـــة  ) 

ينظم اجراءات العمل باألنشطه المختلفه بالقسم مستخدما الحاسب األلي في عمليات الحجز و تسجيل طلبات النزالء علي  -2.ج

 .لخاصملفاتهم ا

  

   .يحاكي أساليب فرش المناضد و تنظيف األدوات -4.ج

   .يطبق طرق ألخذ الطلبات و اتيكيت التعامل مع العمالء و الخدمه -5.ج

   لتعظيم المبيعات  Suggestive Sellingيمارس عمليات االقتراح للمنتجات  -1.ج

   .أو غير الكحوليه يتبع طرق الخدمه للمشروبات المختلفه سواء الكحوليه - 1.ج

   .يظهر األلتزام في المظهر الشخصى و الشئون الصحيه أثناء عمله -1.ج

 

   .يكيف من اداءه لتحمل ضغوظ و  مشكالت بيئه العمل -1.د

   .يستخدم قواعد و بروتوكوالت التعامل مع العمالء -2.د

   .  ينظم استخدام الوقت -2.د

   .و فى فريق العمل لتحقيق اهداف القسم و المنشأه الفندقيهيجيد العمل الجماعي كعض -4.د

   .يلتزم بالسلوكيات و القيم االخالقية المهنية المتعارف عليها فى العمل فى القطاع الفندقى -5.د

   .يجيد استخدام لغة الجسم في التواصل و اشعار العمالء باألهتمام-1.د

   .العمالءيطور شخصيتة من خالل التعامل مع  -1.د

 

 مالحظــات: 

 توقيع،،
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 (الرابعالمستوى ا( )2)استمــارة تقييم التدريب الصيفى 

 (أدارة الفنـادق)برنامج 

 .....................................................................................:اســــــــــــــــم الطالـب 

 ال يتوافق افقيتو (المخرجـات التعليميـــة  ) 

   .يصف طبيعة العمل بالقسم و وظائفه و الخدمات التي يقدمها للعمالء-1.أ

   .يحدد المتطلبات المهنية و العلمية و الصحية للوظائف بهذا القسم -2.أ

   .يصف طرق التسويه -2.أ

   .يلم بقوائم الطعام و أسعارها و الخدمات التي يمكن تقديمها للعمالء -4.أ

   .يشرح طريقه أخذ الطلبات و تنميه المبيعات -5.أ

   .يصف طرق الخدمه المختلفه لالغذيه و المشروبات -1.أ

 

يربط مهام العاملين بالقسم و سبل تنميه قدرات الموارد البشريه لتلبيه االحتياجات المختلفه  للعمالءو ما يتطلبه العمل من  -1.ب

 .معدات و فرش

  

   .تسويقي لألطباق الموجوده بالقائمه ألرضاء الشرائح السوقية المختلفةيقترح اسلوب   -2.ب

   .يستنتج كيفية تنظيم العمل و ادارته  -2.ب

   .يرسم الخطوات المتبعه لتنظيف و ترتيب و فرش المناضد -4.ب

   .يحدد العمالة الألزمة و الهيكل األداري لها و مسؤلية كل مستوي منها -5.ب

 

   .رس طرق التقطيع للمواد الغذائيهيما -1.ج

   .يطبق طرق التسويه المختلفه لالغذيه -2.ج

 ال يتوافق يتوافق (المخرجـات التعليميـــة  ) 

ينظم اجراءات العمل باألنشطه المختلفه بالقسم مستخدما الحاسب األلي في عمليات الحجز و تسجيل طلبات النزالء علي  -2.ج

 .ملفاتهم الخاص

  

   .يحاكي أساليب فرش المناضد و تنظيف األدوات -4.ج

   .يطبق طرق ألخذ الطلبات و اتيكيت التعامل مع العمالء و الخدمه -5.ج

   لتعظيم المبيعات  Suggestive Sellingيمارس عمليات االقتراح للمنتجات  -1.ج

   .حوليهيتبع طرق الخدمه للمشروبات المختلفه سواء الكحوليه أو غير الك - 1.ج

   .يظهر األلتزام في المظهر الشخصى و الشئون الصحيه أثناء عمله -1.ج

 

   .يكيف من اداءه لتحمل ضغوظ و  مشكالت بيئه العمل -1.د

   .يستخدم قواعد و بروتوكوالت التعامل مع العمالء -2.د

   .  ينظم استخدام الوقت -2.د

   .لعمل لتحقيق اهداف القسم و المنشأه الفندقيهيجيد العمل الجماعي كعضو فى فريق ا -4.د

   .يلتزم بالسلوكيات و القيم االخالقية المهنية المتعارف عليها فى العمل فى القطاع الفندقى -5.د

   .يجيد استخدام لغة الجسم في التواصل و اشعار العمالء باألهتمام-1.د

   .يطور شخصيتة من خالل التعامل مع العمالء -1.د

 

 مالحظــات:                             

 توقيع،، 
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 استبيان موجه للألطراف المجتمعية وجهات التوظيف

 

 :السادة مديري الفنادق والشركات السياحية

 تحيه طيبه و بعد،،،،

ومقترحاتكم القيمة لتطوير واالستفادة من آرائكم ، الهدف من هذه االستبانة هو قياس وتقييم مستوى طالب الكلية أثناء فتره التدريب الصيفي

كما يرجي ارفاق شهاده التدريب بهذا التقييم، علي ان يتم اعتمادها و توثيقها من خالل اداره الموارد البشريه و التدريب بفندقكم . األداء بالكلية

 .ونحن اذ نشكر لسيادتكم تعاونكم الفعال. الموقر بأعتبارها اداه تقييم الطالب

 :التالية يرجى اتباع التعليمات

 .قراءة بنود االستبانة جيدا .1

 .وضع عالمة صح في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك .2

 .في نهاية االستبانة سؤال مفتوح الرجاء االجابة عنه بايجاز .2

 .نرجو الدقة في استيفاء البيانات وعدم ترك أسئلة دون االجابة عنها .4

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 :بيانات اساسية 

 : ...................................................................................أو الشركة اسم الفندق 

 ..................................................................موقع الفندق او الشركة على االنرنت 

 .......................................: .......................صفة مبدي الرأي في الفندق أو الشركة

 :.................................................................................سنوات الخبرة في العمل

 :..................................................................أسم الطالب الذي تم تدريبه بمعرفتكم

 :ةنوع المؤسس

 )   (قطاع أعمال )   (                   قطاع خاص )   (                  قطاع حكومي 

 

 :بيانات عن عمليه التدريب 

 ماهو تقييم سيادتكم لجودة طالب الكلية بصفة عامة؟ .1

 )   (غير متوفرة )   (    ضعيفة )   (     متوسطة )   (              عالية 

 األساسية لطالب الكلية ؟ مامدى توافر المهارات .1

 )    (    غير متوفرة )   (    الى حد ما )   (    متوفرة  )   (      متوفرة تماما 

 

 مامدى توافر المهارات الفنية الالزمة ألداء العمل لدى الكلية؟ .1

 )    (    غير متوفرة )   (    الى حد ما )   (    متوفرة  )   (      متوفرة تماما 

 قدرة طالب الكلية على أداء المهام التي يكلفون بها؟مامدى  .12

 )    (    ضعيفة)   (    الى حد ما )   (    متوسطة  )   (      مرتفعة  

 

 مامدى توافر المعارف والمعلومات الحديثة الالزمة ألداء المهام المطلوبة؟ .11

 )    (    متوفرة غير )   (    الى حد ما )   (    متوفرة  )   (      متوفرة تماما 

 

 ماتقييمك لسلوكيات طالب الكلية في مجال العمل؟ .12

 

 )    (    ضعيفة )   (    الى حد ما )   (    متوسطة )   (      ممتازة 
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 مامدى مالئمة طالب الكلية االحتياجات سوق العمل؟ .12

 

    )    (غير راضي )   (    الى حد ما )   (    مالئم  )   (     مالئم تماما 

 

 اهم جوانب القوة في طالب الكلية؟ .14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 اهم نقاط الضعف في الطالب؟ .15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 متطلبات الخريج المتميز و المطلوب تدريب الطالب عليها وفقا الحتياجات سوق العمل؟ .11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 المطلوب أن يتقنها طالب الكلية في رأي سيادتكم؟ماهي المهارات والمواصفات . 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 هل توجد مقررات معينة تقترح تدريسها بالكلية؟ .12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ماهي مقترحات سيادتكم لتحقيق التواصل الفعال بين الكلية ورجال األعمال والمستفيدين من الخدمة لتخريج موارد بشرية مؤهلة  .12

 وفق احتياجات سوق العمل المتطورة؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نشكر لكم حسن تعاونكم
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 نموذج خطاب تدريب

---------------------------------- / السيد األستاذ مدير عام  

 تحية طيبة و بعد،،،  

ندقي ،               وإيماناً بدور الفنادق المصرية إلعداد الطالب نظرا ألهمية التدريب العملي في اكتساب المهارات في مجال العمل الف     

قسم إدارة فنادق للتدريب  -------بالفرقة  ------------------/لمواجهة متطلبات السوق بعد التخرج، فإن الكلية تأمل تسهيل مهمة الطالب

 .---------------في مجال  ..........خالل صيف  ----------بفندقكم الموقر  لمدة 

 .استمارة تقييم للمتدرب، برجاء التفضل باستيفائها وإرفاقها مع شهادة التدريب 2لسيادتكم طيه عدد  مرفق

 

 و تفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،

 عميد الكلية .د.أ                                   

 

 

 :الصيفيالجهات ذات الشراكة مع الكلية للقيام بالتدريب 

أكتوبر بعقد بروتوكوالت للتدريب مع الجهات  1كلية السياحه و الفنادق بجامعة  قامت

 : التالية

 منتجع موسى كوست. 

  شركةTez Tour  للسياحة. 

  الهرم –فندق ميريديان 

 فندق هلنان دريم الند 

  مدينة اإلنتاج اإلعالمي –فندق موفمبيك 

  مجموعة فنادقJaz & Steigenberg 

 Kempinski 

 Hilton Egypt 

 Helnan Egypt 

 Marriott Hurghada Beach 

 Desert Rose Resort 

 The Three Corners Resorts Egypt 

 Savoy Group Sharm Elsheikh 

 Mercure Sphinx 

 Egyptian Center For Hospitality 

 


