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 االهداف اإلسترتيجية

 

دعم املشاركة 

املجتمعية 

 لتنمية البيئة

برنامج 
 العمل

مسئول  األنشطة التفصيلية األنشطة
 التنفيذ

 المدة الزمنية
نوفم أكتوبر سبتمبر

 بر
يوني مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر

 و
 أغسطس يوليو

دورات توعية لخدمة 

 املجتمع الداخلى

دورة توعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  2

 املعاونة
             

              دورة توعية للطالب 2
              دورة توعية للعاملين  2

املؤتمر الطالبى 

 السنوى 
              مؤتمر طالبى 

دورات توعية لخدمة 

 املجتمع الخارجى

              دورة ملوظفين شركة مصر السياحة
              دورة ألعضاء هيئة التدريس بالكليات ألاخرى 
 6دورة للمدرسين بمدرسة الفيصلية بمدينة 

 أكتوبر
             

ندوات ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 املعاونة  والطالب

ندوة تثقيفية للطالب وأعضاء هيئة التدريس  2 

 والهيئة املعاونة
             

 قوافل داخلية

              أكتوبر 6زيارة إلى دار املسنات بمدينة 
تنظيف الاثار " تنظيم حملة لطالب قسم إلارشاد 

 باملتحف املصرى 
             

 بوسترات ومطويات 
              بوسترات ومطويات عن املشاركة املجتمعية

              ةبوسترات ومطويات عن تنمية البيئ
                 

زيادة  
وضع نظام لإلتصال 

مع   مؤسسات 

التعاون مع شركة املصريين الدولية  -

 للخدمات السياحية

حدة و 

ذات 
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دعم املشاركة 

املجتمعية 

 لتنمية البيئة

الخدما

ت 

املقدم

 ة

التعاون مع شركة السياحة والدورات  - املجتمع املحيط

 التدريبية فى تشغيل نظام أماديوس

طابع 

 خاص

دراسة أهم 

إلاحتياجات لتلك 

 املؤسسات

( نظام الحجز إلاكترونى)تحديد دورة أماديوس 

 لطالب الجامعة
             

توزيع إستبيانات بقائمة الطعام من الفندق على 

 الكليات املناظرة من الجامعة
             

تحليل النتائج   

يات وتحديد  أولو 

 للوحدات الخاصة

 إعداد خطة ذات وحدة طابع خاص

             
             

متابعة التقدم فى 

 التنفيذ
              خطة املتابعة بما تم تنفيذه

              تقرير سنوى  إعداد تقارير سنوية
تحديد املؤسسات 

التى يمكن التعاون 

 معها

 -املتحف املصرى  -الفنادق -شركات السياحة

 الجامعات املحلية والدولية
             

توقيع إتفاقيات تعاون 

 مع سوق العمل

 موفمبيك -دريم الند -شيراتون  -فندق سويس ان

دورات )شركة مصر السياحة وخطوط الطيران 

 (أماديوس

 عقد بروتوكوالت مع املستفيدين

             

تفعيل تنفيذ تلك 

 إلاتفاقيات

يل إلاتفاق مع دولة الصين فى مجال السياحة تفع

 املستدامة والسياحة البيئية
             

إجراء إتصاالت مع بعض املستفيدين للمشاركة 

 فى امللتقى التوظيفى بالجامعة
             

فعيل الاتفاق مع ت

دولة املجر فى مجال 

التدريب الطالبى على 

السياحة املستدامة 

 والبيئة

تدعيم العالقات مع إلاتحاد الفيدرالى للسياحة 

 الريفية بدولة املجر
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 1025-1024للعام الجامعى    التنفيذيه للجنه المشاركه المجتمعيه وتنميه البيئه  خطةالتنفيذ   تقرير متابعة

 
 مالحظات نسبة الانجاز الخطة طبقا لتواريخ 4105-4102ماتم انجازه في  الهدف الاستراتيجى

نشر الوعى البيئى والثقافى 
 بقضايا المجتمع والبيئة

 املؤتمرات 

 دولى على مستوى الجامعات املصرية وألاجنبية عن تنظيم مؤتمر بالكلية  قامت

(THERAPEUTIC AND CURATIVE TOURISM) 3إلى  0الفترة من  فى  

 -:مدينة الغردقة وتم نشر فيه عدة أبحاث تهتم بالجانب البيئى وهى كاألتىفى  4102 نوفمبر

1. Improving Spa Services to a Better Customers' Attraction (A Case Study on Red Sea Resorts) 

   قامت الكلية باالشتراك فى مؤتمر دولى بجامعة  Chiang Mai تحت عنوان بتايالند : 

 "Sustainable Community Development  " وتم نشر فيه بحثان تهتم بالجانب  4102نوفمبر   شهر فى

 -:البيئى وهما

1. The Potentials for Cultural Heritage Tourism Development in the Red Sea- Case Study: Halayib 

and Shalateen in Egypt  

2. The Contribution of Airlines in Consolidating the Sustainability of Tourism    

ؤتمر  الدولى باألردن تحت مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق فى فعاليات  امل

 بفعاليات املؤتمرومرفق  00/2/4105بتاريخ ( سياحة ذوي إلاعاقة بين الواقع واملأمول ) عنوان

 

  بحضور عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة  48/2/4105تم إعداد مؤتمر طالبى بتاريخ

 cdالتدريس وتكريم الطالب املثاليين ومرفق 
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  مرفق )أفاق جديدة تم عمل دورة ملوظفين شركات السياحة بعنوان السياحة املصرية

 8/4/2102بتاريخ  (إلاستبيانات وتحليلها وأثر مردودها

 تم إستقبال عدد من أعضاء التدريس والهيئة املعاونة بمتحف الكلية

 دورات التوعية للطالب

 0/04/4102عن ألازمات والكوارث بتاريخ  ة توعيةدور  -0

 42/00/4102تاريخ دورة عن إلاتيكيت والبروتوكول فى خدمة ألاغذية واملشروبات ب -4

 دورات التوعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة

 ( 42/04/4102)دورة توعية عن السالمة والصحة املهنية  -3

 2/2/4105بتاريخ " إرشادات عن الصحة العامة"دورة توعية  -2

 عامليندورات التوعية لل

 ( 42/4/4105)املشاركة املجتمعية والعمل التطوعىدورة توعية عن  -5

 2/2/4105بتاريخ " السالمة والصحة املهنية "ورة توعية د

 زائر( 01)العدد  -7/02/2104إستقبال وفد الجمعيات ألاهلية بمتحف الكلية بتاريخ 

  بتاريخ " الوضع املتوقع ملستقبل السياحة فى مصر مع بداية ألالفية الثالثة"عقد ندوة عن

01/00/4102 

  وقام بإلقاء  " 11/3/2115يوم األربعاء " متاحف بمصرالرؤية المستقبلبة لل""عقد ندوة عن

 .محمود الحلوجى./ الندوة د

  (44/01/4102) أكتوبر 2زيارة إلى دار املسنات بمدينة 

  ( 4105مايو )تنظيف الاثار باملتحف املصرى " تنظيم حملة لطالب قسم إلارشاد 

 بوسترات ومطويات عن املشاركة املجتمعية 

 نمية البيئةبوسترات ومطويات عن ت 

 
دورات توعية 

للمجتمع الخارجى 
المدارس والكليات )

سوف ( المناظرة
يتم تفعيلها فى 

خطة خدمة 
-5102المجتمع 
نظرا  5102

لضيق الوقت 
 واالمتحانات

التوسع فى نشر البحوث 
 الدولية وزيادى فاعليتها

   قامت الكلية باالشتراك فى مؤتمر دولى بجامعة  Chiang Mai تحت عنوان بتايالند : 

 "Sustainable Community Development  " وتم نشر فيه بحثان تهتم بالجانب  4102نوفمبر   شهر فى

 -:البيئى وهما

3. The Potentials for Cultural Heritage Tourism Development in the Red Sea- Case Study: Halayib 

and Shalateen in Egypt  
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 The Contribution of Airlines in Consolidating the Sustainability of Tourism 

سوق عقد إتفاقيات مع 

 .العمل

-  

 .فرص تدريبية لطالب إدارة فنادق بفندق شيراتون دريم الند  -

إلاعاااالن عااان ذلاااع علاااى موقااااع  إلاتفااااق ماااع شااايراتون دريااام ظشااااأن تاااوفير ولااااوف لااابع  خريجاااى الكليااااة  و  -

 .الكلية

عقاااد بروتوكاااول تعااااون ماااع فنااادق ساااويس ان لتاااوفير فااارص تدريبياااه لطاااالب قسااام ادارة الفناااادق تفعيااال   -

 .خالل الاجازه الصيفيه وتوفير خريجيين من قسم ادارة الفنادق ذو كفاءه تؤهلهم لسوق العمل

 .موفنبيع الانتاج الاعالمي عقد بروتوكول تعاون مع فندق تفعيل  -

 .أكتوبر  2ع فندق نوفتيل عقد بروتوكول تعاون متفعيل  -

 .عقد بروتوكول تعاون مع فندق هيلتون دريم تفعيل  -

  تم وضع خطط لتدريب الطالب والطالب على املشاركة املجتمعية ا ومن ثم توعية الطالب لتنمية

مهاراتهم الشخصية طبقا ملتطلبات سوق العمل، وحثهم على املشاركة في برامج خدمة املجتمع من 

ومن ثم قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل . تطوعي و العالقات العامة خالل العمل ال

 .واملجتمع املدني عن مستوى خريجي الكلية

 وعمل إستبيانات راى جهات  42/3/4105 تنظيم ملتقي توليفي سنوي لتشغيل الخريجيين بتاريخ

 التوليف فى الخريج

  

تفعيل عمل الوحدات ذات 

 الطاظع الخاص

 نظام حجز إكترونى يعتمد عليه معظم شركات )دورات تدريبية فى تشغيل نظام أماديوس  إعداد وتنظيم

وذلك لجميع أبناء الجامعة وذلك (  السياحة والفنادق لتحسين متطلبات التشغيل إلى أقص ى حد ممكن

 01/5/4102الي  3/4102/ 42من  أماديوس دورةبمقابل مادى مناسب  

  الكليات املنالرة بالجامعةعلى  قاومة بأسعار الطعامتوزيع 

011%  

   مسؤل اللجنة
                                                                                                                                 ميرفت ماهر أمين./ د

 عميد الكلية                                                                                                                                                 
 

 عادل همام/ د.أ                                                                                                                                             


