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مقدمة
التقييم هو عملية جمع بيانات عن المؤسسة وتحليل تلك البيانات .أما التقويم فهو أشمل وأعم حيث أنه يشمل
عملية التقييم فى طياته لتشخيص الوضع الراهن ثم إصدار أحكام في ضوء نتائج تحليل البيانات لتحسين
األداء.
تشمل أساليب وأدوات جمع البيانات والمعلومات فما يلي:
.1
.2
.3
.4

فحص الوثائق
المالحظة
المقابلة
االستقصاء

شروط اختيار وبناء أدوات جمع البيانات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ارتباط األداة بالهدف من جمع البيانات.
شمول األداة لجميع الجوانب والعناصر المستهدف جمع بيانات عنها.
صدق األداة بمعنى أن تقيس ما وضعت لقياسه.
الحصول على معلومات كمية وأخرى كيفية.
مالءمة صياغة مفردات األداة للعينة المستهدفة.
اتساق نتائج األداة إذا ما أعيد تطبيقها على نفس العينة.
وضوح تعليمات استخدام األداة.
االقتصاد في استخدام األداة من حيث الوقت والجهد والكلفة.
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اإلستقصاء
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أوالً-:
إستبيانات بالطالب
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استبيان
الطالب عن سياسات القبول والتحويل
والتوزيع على التخصصات المختلفة
الكلية :
اسم البرنامج (التخصص) :
النوع :ذكر ( )

أنثى (

)

الفرقة الدراسية :
م
1
2
3
4
1
6
7
1
9
11
11
12
13
14

العبـــارة
قواعد القبول والتحويل بالكلية معلنة للطالب
القواعد التي تتبعها الكلية في التوزيع على التخصصات المختلفة معلنة
والطالب على علم بها قبل كتابة الرغبات بوقت كاف .
تتصف سياسات وقواعد وإجراءات القبول بالكلية بأنها عادلة ومرضية .
قواعد التوزيع على التخصصات المختلفة عادلة ومرضية .
تتصف سياسات القبول بالكلية بالشفافية وتكافؤ الفرص
تتصف سياسات وقواعد التوزيع على التخصصات المختلفة المتبعة في الكلية
بالشفافية وتكافؤ الفرص
تنظم الكلية برامج تعريفية إلعالم الطالب بقواعد القبول والتحويل والتوزيع
على التخصصات المختلفة مما يساعد على اتخاذ القرار السليم .
تطبق الكلية سياسات وإجراءات واضحة للتحويل من والى الكلية
قواعد التحويل من وإلى الكلية عادلة ومرضية .
تتصف سياسات وقواعد التحويل من وإلى الكلية بالشفافية .
يتم إعالم الطالب بموعد قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات فى وقت
مناسب .
يحق للطالب إستخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى أى جهة
أخرى .
يحق للطالب إستخراج المحتوى العلمى للمقررات التى قام بدراستها من الكلية
المقيد بها لتقديمه إلى أى جهة أخرى .
باب التظلمات مفتوح في الكلية والطالب يمكنه التحقق من سالمة اإلجراءات
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نعم

ال

9

نعم

ال

العبـــارة
م
المتبعة في القبول والتحويل والتوزيع على التخصصات المختلفة .
البرامج التعريفية إلعالم الطالب بقواعد القبول والتحويل والتوزيع على
11
التخصصات المختلفة تقدم معلومات وافية وواضحة للطالب .
 16المقابلة الشخصية للطالب تحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين للكلية .
توفر الكلية للطالب إمكانية التعرف على قواعد القبول والتحويل والتوزيع
 17على التخصصات المختلفة من خالل :
 الموقع االلكتروني للكلية . دليل الطالب . إدارة شئون الطالب . لقاءات في بداية العام الدراسي . مواقع التواصل اإلجتماعى11
 وسائل أخرى ( رجاء ذكرها إن وجدت ) :.............................................................................
.........................................................
تتالءم أعداد الطالب المقبولين بالكلية مع الموارد المتاحة لها من :
 قاعات دراسية أجهزة وأدوات . معامل19
 موارد أخرى ( رجاء كتابتها إن وجدت ) :......................................................................................
................................................................
مالحظات :عزيزي الطالب إذا كانت لديك أية مالحظات أو إضافات تريد ذكرها الرجاء تدوينها في
المساحة التالية:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
وحدة ضمان الجودة
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استبيان لتحديد احتياجات الطالب من الدعم الطالبي
اسم الطالب............................................. -:
الفرقة................................................... -:
اختر اإلجابة التى تالئم رأيك فيما يلى:
 -1يوجد بالكلية نظام للبحث االجتماعي للطالب؟
أحيانا ً
ال
نعم
 -2توفر لك الكلية دعم مادي؟
أحيانا ً
ال
نعم
 -3توفر لك الكلية الرعاية الصحية (عيادات – إسعافات أولية)؟
أحيانا ً
ال
نعم
 -4توفر الكلية الخدمات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة؟
أحيانا ً
وما نوع الخدمة؟
ال
نعم
 -1يوجد بالكلية أساليب معلنة الكتشاف الطالب المتفوقين؟
أحيانا ً
ال
نعم
-6يوجد بالكلية أساليب معلنة الكتشاف الطالب المتعثرين؟
أحيانا ً
ال
نعم
 -7توفر الكلية أساليب الدعم والرعاية لكل من الطالب المتفوقين والمتعثرين؟
أحيانا ً
وما هى؟
ال
نعم
...................................................................
...................................................................
 -1هل سبق وأن شاركت في أحد األنشطة الطالبية بالكلية؟
أحيانا ً
وما هي؟
ال
نعم
...................................................................
...................................................................
 -9تتلقى في المحاضرة من يدعمك نفسيا ً ومعنويا ً من أعضاء هيئة التدريس؟
أحيانا ً
ال
نعم
 -11إجماال ...هل أنت راض عن كل ما سبق ؟
أحيانا ً
ال
نعم
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 -11ما هي المشكالت التي تعاني منها داخل الكلية؟
 .................................................................. .................................................................. -12اقترح ما تراه مناسبا لرفع مستوى جودة الدعم األكاديمى للطالب بالكلية؟
 .................................................................. .................................................................. ..................................................................وحدة ضمان الجودة
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إستبيان الطالب عن نظام اإلرشاد األكاديمى
بكلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

عزيزى الطالب :يهدف هذا اإلستبيان إلى استطالع رأيك في مايتعلق باإلرشاداألكاديمي  ،من خالل تقييم أداء المرشد
األكاديمي بالكلية سعيا إلى االرتقاء بالمستوى األكاديمي وتحقيق األهداف الكلية في التطويرالمستمر مع مراعاة الدقة
والموضوعية ،علما بأن بيانات ومعلومات االستبانة ستعامل بسرية تامة.
اإلسم .....................................

التخصص.................................

السنةالدراسية..............................

الرجاءاختيارالخيارالذييعبرعنوجهةنظركللفقراتالتاليةحسبالدرجاتالموضحة =1( :أوافقبشدة =4 ،أوافق=3 ،

صحيحلحدما =2 ،الأوافق =1 ،الأوافقبشدة).

1

2

3

4

5

يوجد إعالنات وإرشادات واضحة في الكلية لمساعدتي للحصول على
اإلرشاد األكاديمي المناسب.
ساعدني المرشد األكاديمي في تسجيل الساعات الدراسية المتوافقة مع قدراتي
والنظام الجامعي
لدي المعرفة التامة بإجراءت التسجيل للمقررات
يتابع المرشد األكاديمي مدى تقدمي أثناء الفصل الدراسي.
أجد تشجيعا ً من مرشدي األكاديمي لتطوير أفكاري وتوجهاتي في مجال
تخصصي
يقدم لى المرشد األكاديمي النصح والتوجيه خالل فترة الفصل الدراسي
بأكمله.
يتواجد المرشد األكاديمي خالل الساعات المخصصة لإلرشاد األكاديمي.
يشرح لي المرشد األكاديمي الصلة بين المقررات الدراسية وتفاصيل الخطة
الدراسية
يلتزم المرشد األكاديمي بتوجيهي وحل مشكالتي
تربطني عالقة حسنة بالمرشد األكاديمي
يساعدني المرشد االكاديمي في مناقشة نتائجي في مقررات الفصل السابق مع
مدرسي المقررات
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أجد تعاونا ً من قبل موظفي القبول والتسجيل في حل المشاكل التي قد تواجهني
الستكمال تسجيل المقررات
أتابع إرشادي األكاديمي منذ اليوم األول لدراستي.
المرشد األكاديمي متعاون معي لسرعة حل مشكالتي وتقديم المشورة
والنصح
استفدت من اللقاءات الفردية التي عقدها معي المرشد األكاديمى
استفدت من اللقاءات الجماعية التي عقدها المرشد األكاديمى معى بين
زمالئى
إستطاع االرشاد االكاديمي أن يعالج المشكالت التي تعيق تحصيلى العلمى
بالمقررات التى اقوم بدراستها
تتوفر المرونة المطلوبة في نظام المقررات من خالل توفير فرص الحذف
واالضافة بين المقررات
تساهم الخطة التى يضعها لى المرشد األكاديمى فى رفع معدلى التراكمي
وتحصيلى الدراسي
يتم إخطارى من قبل المرشد األكاديمى بضوابط وعقوبة الغياب/الغش
الخاصة بنظام المقررات من قبل ادارة الكلية أوالمرشد االكاديمي
المرشد األكاديمى يقدم خدمات اجتماعية  ،شخصية  ،ونفسية لدعمى أثناء
دراستى
أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى اإلرشاد األكاديمي في الكلية
وحدة ضمان الجودة
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إستبيان تقييم الطالب للمقررات الدراسية والقائمين على التدريس
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استبيان الطالب عن جودة خدمات الكلية
هذا االستبيان هو مفتاح التواصل بين الكلية وبينك كطالب ،فعبر عن رأيك بشفافيه وموضوعية  ،كن على ثقة
أن رأيك سيضيف إلى منظومة الجودة ولن يضرك بأي حال.
أوال :الرعاية الصحيةHealth Care
 .1تتوافر بالكلية عيادة طبية لتقديم الخدمات الصحية
إلىحدما
ال
نعم
 .2توفر الكلية المعلومات الالزمة عن العيادة الطبية وكيفية االتصال بها
إلى حد ما
ال
نعم
 .3الخدمة الطبية المقدمة من العيادة كافية (المكان /التجهيزاتالالزمة /تواجداألطباءوالمعاونين /
العالجالالزم)
إلى حد ما
ال
نعم
 .4يتسم أداء العاملين فى العيادة الطبية بالكفاءة فى تقديم الرعاية الصحية
إلىحدما
ال
نعم
ثانيا :االرشاد االكاديمىAcademic advising
 .5توفر الكلية المعلومات الالزمة عن نظام االرشاد االكاديمي وكيفية االستفادة منه
إلى حد ما
ال
نعم
 .6تقدم الكلية البرامج المناسبة لرعاية الطالب المتعثرين دراسيا
إلى حد ما
ال
نعم
 .7تقدم الكلية البرامج التشجيعية المناسبة لرعاية الطالب المتفوقين دراسيا
إلى حد ما
ال
نعم
 .8الية التعامل مع شكاوى الطالب معلنة
إلى حد ما
ال
نعم
 .9الية التعامل مع شكاوى الطالب مفعلة
إلى حد ما
ال
نعم
 .11تعلن الكليه جداول االرشاد االكاديمي و الساعات المخصصه له
إلى حد ما
ال
نعم
 .11دور الرشد االكاديمى واضح و مفعل
إلى حد ما
ال
نعم
 .12يقوم المرشد االكاديمي بأختيار المواد التى تتفق مع المسار الدراسى للطالب
إلى حد ما
ال
نعم
ثالثا :دليل الطالبStudent guide and regulations
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 .13دليل الطالب متاح لجميع الطالب الجدد
إلى حد ما
ال
نعم
 .14محتوى الدليل واضح وكافى
إلى حد ماent activities
ال
نعم
 .15توفر الكلية المعلومات الالزمة عن انواع االنشطة المتاحة للطالب
إلى حد ما
ال
نعم
 .16تشجع الكلية الطالب على االنضمام في هذه االنشطة
إلى حد ما
ال
نعم
 .17توفر الكلية االماكن المناسبة لممارسة االنشطة
إلى حد ما
ال
نعم
 .18تدعم الكلية الطالب المتميزين في مختلف االنشطة
إلى حد ما
ال
نعم
 .19ما هى مقترحاتك لتحسين الخدمات المقدمة او اضافة اى خدمات اخرى:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
رابعا :الدعم األكاديمى Academic Support
 .21هل تتنوع أنشطة وأساليب التقويم للتحقق من قدراتك العملية واستيعابك للمادة العلمية؟
إلى حد ما
ال
نعم
 .21هل تعتمد أساليب التقويم علي قياس قدراتك في المعرفة والفهم والتفسير والتحليل؟
إلى حد ما
ال
نعم
 .22هل يتم إطالعك علي أوراق امتحاناتك الفصلية ( )Quizzesمن خالل التغذية المرتدة للتعرف علي
أخطائك والتعلم منها؟
إلى حد ما
ال
نعم
 .23هل تجد الدرجات التي حصلت عليها معبرة عن مستواك الفعلي؟
إلى حد ما
ال
نعم
 .24المواد التي تحتاج دعما أكاديميا بها (اذكرها)

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

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

 .25أسباب التعثر الدراسي (اختياري)

..................................................
..........................................
..........................................
 .26اقترح ما تراه مناسبا لحالتك ؟
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..................................................
..........................................
...............................................
خامسا :األنشطة الطالبية Student Activities
 .27يتم التعرف على مواهب وقدرات الطالب داخل الكلية
إلىحدما
ال
نعم
 .28تتوافرمتطلبات ممارسةاألنشطة المختلفة من مساحات وتجهيزات...الخ
إلىحدما
ال
نعم
 .29يتم تشجيعى للمشاركة في األنشطة المختلفة
إلىحدما
ال
نعم
 .31يسهم النشاط الطالبي في تنميةالخلق الحسن والمعاملةالطيبة والسلوك المستقيم لدى الطالب
إلىحدما
ال
نعم
 .31يسهم النشاط الطالبي في كشف الميول والمواهب والقدرات لدىالطالب.
إلىحدما
ال
نعم
 .32يتم اإلعالن عن األنشطة الطالبية قبل موعد النشاط بوقت كاف
إلىحدما
ال
نعم

وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان الطالب عن نمط القياده بالكليه (عميد الكلية)
اسم القسم:
العبارات

السنة الدراسية:
موافق
جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقة
يتسم بالموضوعية والحسم فى مواجهة المشكالت بمنتهى
العدل ودون تفرقة
يتابع تنفيذ ما يتخذة من قرارات
يشجع المناقشة مع الطالب وقبول االختالف فى الرأى واالخذ
بأفضل األراء
يشجع الطالب على المشاركة فى صنع القرار
يستمع جيدا للطالب ويتتحقق من صحة ما ينقل الية من
معلومات
يعمل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكلية
يعطى بعض التشجيع االيجابى للطالب
يتيح فرص الحوار البناء للطالب
يوفر االجواء المناسبة المؤدية لرفع الروح المعنوية للطالب
يقدم التسهيالت الالزمة المناسبة للطالب بالقسم لتحقيق اداء
اكاديمى متميز
يشرك الطالب فى تحديث وتطوير البرنامج التعليمي للقسم
يعمل على وجود صلة وثيقة بالطالب والخريجين
يتبنى الدفاع عن قضايا الطالب ومشاكلهم
يحرص على وجود الية داخلية للتعامل مع شكاوى الطالب
حسن مقابلة الطالب والتعامل معهم
يسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى وقت
يرسخ قيم االحترام المتبادل بين اعضاء هيئة التدريس
والطالب
يتعامل مع الطالب بمنتهى االحترام
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان الطالب عن نمط القياده بالكليه (رئيس القسم)
السنة الدراسية:

اسم القسم:
العبارات

موافق
جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقة
يتسم بالموضوعية والحسم فى مواجهة المشكالت بمنتهى
العدل ودون تفرقة
يتابع تنفيذ ما يتخذة من قرارات
يشجع المناقشة مع الطالب وقبول االختالف فى الرأى واالخذ
بأفضل األراء
يشجع الطالب على المشاركة فى صنع القرار
يستمع جيدا للطالب ويتتحقق من صحة ما ينقل الية من
معلومات
يعمل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكلية
يعطى بعض التشجيع االيجابى للطالب
يتيح فرص الحوار البناء للطالب
يوفر االجواء المناسبة المؤدية لرفع الروح المعنوية للطالب
يقدم التسهيالت الالزمة المناسبة للطالب بالقسم لتحقيق اداء
اكاديمى متميز
يشرك الطالب فى تحديث وتطوير البرنامج التعليمي للقسم
يعمل على وجود صلة وثيقة بالطالب والخريجين
يتبنى الدفاع عن قضايا الطالب ومشاكلهم
يحرص على وجود الية داخلية للتعامل مع شكاوى الطالب
حسن مقابلة الطالب والتعامل معهم
يسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى وقت
يرسخ قيم االحترام المتبادل بين اعضاء هيئة التدريس
والطالب
يتعامل مع الطالب بمنتهى االحترام
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان الطالب عن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من
الطالب حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم
سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4
5

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب
تحقيقيها والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم الكليه
لدورها واهدافها ؟

6

موافق غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم
الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م
1
2
3
4

االسئله

موافق غير
موافق

اذكر السبب فى
حاله عدم
الموافقه

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
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 5هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده فى
الكليه ؟
 6هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه وسبب
وجودها فى المجتمع ؟
 7هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من اسهام
للمجتمع ؟
ا) من نحن ؟
 8هل تتوافر فى الرساله
المحدثه البنود التاليه
ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا العامه
وماذا تميزنا عن االخرين ؟
 9هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
 11هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب ؟
االسم ......................................:
الفرقة  /سنة التخرج ...................................:

مقترحاتكم.................................................................................................................................:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

24

استبيان الطالب عن األهداف اإلستراتيجية للكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيان آراء األطراف المعنية من الطالب
عن األهداف اإلستراتيجية للكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم علما بأن اجابات سيادتكم سوف
تحاط بسرية كاملة.
األهداف االستراتيجية للكلية
 .1إنشاء هيكل تنظيمي مالئم لحجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جديدة
 .2تنمية الموارد (المالية والمادية) للكلية
 .3تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
 .4تنمية الموارد الذاتية للكلية وإنشاء وحدات ذات طابع خاص
 .5وضع وتفعيل نظام داخلي لضمان الجودة
 .6تطوير األداء والتحسين المستمر
 .7تحسين البرامج والمقررات الدراسية الحالية وطرح برامج جديدة متميزة تواكب إحتياجات سوق العمل
 .8توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 .9دعم مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 .11التوسع في أنشطة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتسويق الفعال للخدمات التي تقدمها الكلية
 .11طرح برامج متميزة للدراسات العليا
 .12توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة

االسم ...................................:
الفرقة/سنة التخرج .............................:
مقترحاتكم:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان الطالب عن تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات
يقوووم فريووق إعووداد الخطووة اإلسووتراتي ية ب و راء اسووتطالع رأى حووول أهووم نقوواط القوووة والضووعف بالكليووة ،وكووذلك ال وور
والتهديوودات التووي توا ههووا ،والمطلووو موون سوويادتكم المسوواهمة فووي هووذا اإلسووتطالع كأحوود الشووركاء الووذين يهمنووا ك ي و ار
آراءئهم ومقترحاتهم.
 .1البيانات األساسية:
االســــــــــــــــــــم .......................................... :

( اختياري ) .

الفرقة الراسية  /سنة التخرج .......................................... :
 .2فيمااا يلا مجموعااة ماان العبااارات التا تعباار عاان تقياايم البيلااة الداخليااة والخارجيااة للكليااة .ماان فضاال ضا
عالمة (√) أمام اإلختيار المناسب من وجهة نظر .
البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

أوال -البيئة الداخلية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
يوجد رؤية ورسالة للكلية
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة (مدخل الكلية -دليل الطالب-
اإلنترنت....إلخ).
يوجد أهداف إستراتيجية للكلية
يوجد بالكلية قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات للتدريس والتعليم.
يوجد بالكلية طريقة لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب.
تتوافر بالكلية التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة مثل أجهزة اإلنذار
ضد الحريق وتوجد خطة لإلخالء ومسئول إخالء  ،وكذلك تتوافر العالمات اإلرشادية
لتحقيق األمن والسالمة.
تتوافراألماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.
يوجد للكلية موقع على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يتم تحديثه باستمرار وتتاح
عليه المعلومات الخاصة بالكلية
يوجد نقص فى أجهزة العرض التى تستخدم فى المحاضرات ( أجهزة داتا شو)
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

تساهم مع الكلية بالعديد من األنشطة الخيرية وأنشطة خدمة المجتمع الخارجي
تساهم مع الكلية بمشاريع ميدانية تخدم المجتمع وتساهم في عالج مشكالته
( )2الفاعلية التعليمية
يتم إعالن الجداول الدراسية وجداول االمتحانات فى أوقات مناسبة
وجود مكتبة مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت  ،وتحتوى على الكتب الحديثة
متاحة للطالب
تحرص الكلية على تأهيل الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.
توجد عيادة طبية بالمبنى النظرى الذى توجد به الكلية
تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية للطالب
توجد وسائل لرعاية المتفوقين وخطط لمعاونة المتعثرين دراسيا
يوجد بالكلية نظام معلن لإلرشاد األكاديمي
يوجد مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة الطالبية
يوجد وقت محدد ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للساعات المكتبية ولتقديم النصح
واإلرشاد األكاديمي للطالب.
ال يوجد بالكلية سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج
هل أنت على دراية بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية
تحرص البرامج التعليمية للكلية على تلبية احتياجات سوق العمل.
هناك اهتمام بالتدريب الميداني الداخلى للطالب من خالل االستعانة بمدربين متخصصين
من ذوى الخبرات المتميزة.
هناك اهتمام بالتدريب الخارجي بتوفير فرص تدريبية متميزة للطالب في المنشآت
السياحية والفندقية
تعمل الكلية على توفير فرص التعلم المختلفة للطالب مثل مصادر التعلم التفاعلي
ومصادر التعلم الذاتي والتي تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة (اإلنترنت /المكتبة
اإللكترونية /مشروعات التخرج).
تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب
ال يوجد ممثل لشئون الطالب داخل المبنى التعليمي للكلية
ثانيا -البيئة الخارجية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
التغيرات فى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة والمتالحقة تعتبر
من التهديدات التي تواجه الكلية
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موافق

البيان

غير
متأكد

غير
موافق

التطورات السريعة في متطلبات سوق العمل تعتبر من التهديدات التي تواجه الكلية
وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم لديها اإلستعداد للمشاركة فى أنشطة الكلية
المختلفة يعتبر من الفرص الهامة للكلية
يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم تتيح فرص عمل للخريجين.
( )2الفاعلية التعليمية
تتوافر بالكلية برامج وأنشطة متنوعة تتبناها إدارة الجامعة لرعاية الطالب الوافدين
شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة لمتابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل
المشروعات السياحية الجديدة تفتح سوق عمل يستوعب خريجى الكلية لسنوات قادمة.
يتوافر فرص تدريبية متنوعة في المنشآت السياحية والفندقية
توافر الخبرات المهنية من ممثلي الصناعة للمشاركة في تدريس المقررات الدراسية تعتبر
من الفرص الهامة للكلية التي يجب استغاللها
إمكانية إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى إلنتاج المقررات اإللكترونية تعتبر من الفرص
الهامة التي يجب على الكلية استغاللها
مالحظات أخرى:

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

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

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان الطالب عن استراتيجية التعليم والتعلم
نسبة التحقق

أكثر من
%85

من : 61
أقل من
%85

من : 31
أقل من
%61

أقل من
%31

مدى مالئمة قاعات الدرس (المحاضرات) لتحقيق أهداف العملية التعليمية
مدى مالئمة المكتبة لدعم المعلية التعليمية
أوال :
المصادر
المتاحى
للتعليم
والتعلم

مدى مالئمة المطبخ والمطعم التعليمى والكافيتريا التعليمية والغرفة
الفندقية  /أو مكتب شركة السياحة وحجز الطيران لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية معمل برنامج أماديوس لحجز الطيران لدعم العملية التعليمية
 /أو معمل برنامج فيديليو للحجز الفندقى لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية معامل اللغات لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية األنترنت وأجهزة الكمبيوتر لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية وسائل اإليضاح مثل الداتا شو و  /أو االفالم اإليضاحية فى
دعم العملية التعليمية
مدى فاعلية المحاضرات بالطرق التقليدية

ثانيا:
استراتيجيات مدى فاعلية المحاضرات بدمجها مع أساليب غير تقليدية (مثل ورش
العمل أو لعب األدوار أو إتخدام الداتا شو)
للتعليم
والتعلم التى
تنتهجها مدى فاعلية الطرق الغير تقليدية (مثل التعلم اإللكترونى  /الذاتى /
التفاعلى  /التعاونى  /التجريبى  /العصف الذهنى) فى دعم العملية
الكلية
التعليمية
ثالثا :تقويم مدى الرضا عن أساليب تقويم الطالب للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية
الطالب
مدى الرضا عن توزيع درجات التقييم للتأكد من تحقق األهداف التعليمية
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* أساليب تقويم الطالب

** توزي درجات التقييم

1. Written Exams (Quizzes, Midterm
& Final)
2. Practical Exam
3. Oral Exam

1. Final Exam (50% of total marks =
50 Marks)
2. Mid-Term Exam (20% of total
marks = 20 Marks)
3. Course Work (include quizzes,
assignments, presentation, oral
& practical exam if found) (30%
of total marks = 30 Marks)

4. Assignment
5. Research Projects with PPT
Presentation

4. Total marks (100% = 100 Marks)

-: إسم المستطل

-:مالحظات
وحدة ضمان الجودة
 جامعة فاروس- بكلية السياحة وادارة الفنادق
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استبيان الخريجين عن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من
الخريجين حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات
سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4
5

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب
تحقيقيها والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم الكليه
لدورها واهدافها ؟

6

موافق غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم
الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م
1
2
3
4
5

االسئله

موافق

غير اذكر السبب فى
موافق حاله عدم الموافقه

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده فى الكليه ؟
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 6هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه وسبب وجودها
فى المجتمع ؟
 7هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من اسهام للمجتمع ؟
ا) من نحن ؟
 8هل تتوافر فى الرساله
المحدثه البنود التاليه
ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا العامه وماذا
تميزنا عن االخرين ؟
 9هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
 11هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب ؟
االسم ......................................:
الفرقة  /سنة التخرج ...................................:

مقترحاتكم.................................................................................................................................:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان الخريجين عن األهداف اإلستراتيجية للكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيانآراء األطراف المعنية من
الخريجين حول األهداف اإلستراتيجية للكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم علما بأن اجابات
سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة.
األهداف االستراتيجية للكلية
 .13إنشاء هيكل تنظيمي مالئم لحجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جديدة
 .14تنمية الموارد (المالية والمادية) للكلية
 .15تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
 .16تنمية الموارد الذاتية للكلية وإنشاء وحدات ذات طابع خاص
 .17وضع وتفعيل نظام داخلي لضمان الجودة
 .18تطوير األداء والتحسين المستمر
 .19تحسين البرامج والمقررات الدراسية الحالية وطرح برامج جديدة متميزة تواكب إحتياجات سوق العمل
 .21توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 .21دعم مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 .22التوسع في أنشطة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتسويق الفعال للخدمات التي تقدمها الكلية
 .23طرح برامج متميزة للدراسات العليا
 .24توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة

االسم ...................................:
الفرقة/سنة التخرج .............................:
مقترحاتكم:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان الخريجين عن تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات
يقوووم فريووق إعووداد الخطووة اإلسووتراتي ية ب و راء اسووتطالع رأى حووول أهووم نقوواط القوووة والضووعف بالكليووة ،وكووذلك ال وور
والتهديوودات التووي توا ههووا ،والمطلووو موون سوويادتكم المسوواهمة فووي هووذا اإلسووتطالع كأحوود الشووركاء الووذين يهمنووا ك ي و ار
آراءئهم ومقترحاتهم.
 .3البيانات األساسية:
االســــــــــــــــــــم .......................................... :

( اختياري ) .

الفرقة الراسية  /سنة التخرج .......................................... :
 .4فيمااا يلا مجموعااة ماان العبااارات التا تعباار عاان تقياايم البيلااة الداخليااة والخارجيااة للكليااة .ماان فضاال ضا
عالمة (√) أمام اإلختيار المناسب من وجهة نظر .
البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

أوال -البيئة الداخلية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
يوجد رؤية ورسالة للكلية
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة (مدخل الكلية -دليل الطالب-
اإلنترنت....إلخ).
يوجد أهداف إستراتيجية للكلية
يوجد بالكلية قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات للتدريس والتعليم.
يوجد بالكلية طريقة لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب.
تتوافر بالكلية التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة مثل أجهزة اإلنذار
ضد الحريق وتوجد خطة لإلخالء ومسئول إخالء  ،وكذلك تتوافر العالمات اإلرشادية
لتحقيق األمن والسالمة.
تتوافراألماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.
يوجد للكلية موقع على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يتم تحديثه باستمرار وتتاح
عليه المعلومات الخاصة بالكلية
يوجد نقص فى أجهزة العرض التى تستخدم فى المحاضرات ( أجهزة داتا شو)
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

تساهم مع الكلية بالعديد من األنشطة الخيرية وأنشطة خدمة المجتمع الخارجي
تساهم مع الكلية بمشاريع ميدانية تخدم المجتمع وتساهم في عالج مشكالته
( )2الفاعلية التعليمية
يتم إعالن الجداول الدراسية وجداول االمتحانات فى أوقات مناسبة
وجود مكتبة مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت  ،وتحتوى على الكتب الحديثة
متاحة للطالب
تحرص الكلية على تأهيل الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.
توجد عيادة طبية بالمبنى النظرى الذى توجد به الكلية
تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية للطالب
توجد وسائل لرعاية المتفوقين وخطط لمعاونة المتعثرين دراسيا
يوجد بالكلية نظام معلن لإلرشاد األكاديمي
يوجد مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة الطالبية
يوجد وقت محدد ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للساعات المكتبية ولتقديم النصح
واإلرشاد األكاديمي للطالب.
ال يوجد بالكلية سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج
هل أنت على دراية بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية
تحرص البرامج التعليمية للكلية على تلبية احتياجات سوق العمل.
هناك اهتمام بالتدريب الميداني الداخلى للطالب من خالل االستعانة بمدربين متخصصين
من ذوى الخبرات المتميزة.
هناك اهتمام بالتدريب الخارجي بتوفير فرص تدريبية متميزة للطالب في المنشآت
السياحية والفندقية
تعمل الكلية على توفير فرص التعلم المختلفة للطالب مثل مصادر التعلم التفاعلي
ومصادر التعلم الذاتي والتي تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة (اإلنترنت /المكتبة
اإللكترونية /مشروعات التخرج).
تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب
ال يوجد ممثل لشئون الطالب داخل المبنى التعليمي للكلية
ثانيا -البيئة الخارجية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
التغيرات فى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة والمتالحقة تعتبر
من التهديدات التي تواجه الكلية
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موافق

البيان

غير
متأكد

غير
موافق

التطورات السريعة في متطلبات سوق العمل تعتبر من التهديدات التي تواجه الكلية
وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم لديها اإلستعداد للمشاركة فى أنشطة الكلية
المختلفة يعتبر من الفرص الهامة للكلية
يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم تتيح فرص عمل للخريجين.
( )2الفاعلية التعليمية
تتوافر بالكلية برامج وأنشطة متنوعة تتبناها إدارة الجامعة لرعاية الطالب الوافدين
شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة لمتابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل
المشروعات السياحية الجديدة تفتح سوق عمل يستوعب خريجى الكلية لسنوات قادمة.
يتوافر فرص تدريبية متنوعة في المنشآت السياحية والفندقية
توافر الخبرات المهنية من ممثلي الصناعة للمشاركة في تدريس المقررات الدراسية تعتبر
من الفرص الهامة للكلية التي يجب استغاللها
إمكانية إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى إلنتاج المقررات اإللكترونية تعتبر من الفرص
الهامة التي يجب على الكلية استغاللها
مالحظات أخرى:

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

وحدة ضمان الجودة
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إستبيان الخريجين عن جودة خدمات الكلية

 االسم:

 التخصص:

 سنة التخرج :

 اإليميل : Email
 تليفون الحال :
 هل تعمل

)

نعم (

ال (

إذا كانت االجابه بااا ال فما ه األسباب الت تجعل

)

ال تعمل إلى اآلن

.................................-1 o

................................... -2 o

..................................... -3 o

إذا كانت االجابه بنعم  ،فما ه وظيفت الحالية ..........................

 تاريخ العمل ...........................
 هل العمل له عالقة بتخصص
 هل واجهت مشاكل التوظيف

إذا كانت االجابه بنعم  ،فما ه المشاكل

نعم

نعم

(

(

)

ال (

)

)

ال (

)

................................. -1 o

...................................-2 o

.....................................-3 o

نعم

 هل ساعد برنامج الدراس ف أدال بعمل الحال

)

(

)

ال (

 هنا فرق بين إعداد االكاديمى م زمالل ف العمل م الذين تخرجوا من كليات أخرى
نعم

(

 هل استمرت كليت ف التواصل مع بعد التخرج

نعم

 هل أثر المقررات الدراسية ف تحسين عالقات باآلخرين
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(

)

ال (
)

ال (

ال (

)

)
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 هل استفدت من مق اررات الدراسية ف عمل الحال

(

نعم

 هل توافق على فتح أقسام وتخصصات جديدة بالكلية لتواكب سوق العمل

)

 هل يتم دعوت للمشاركة ف أنشطة الكلية و احداثها المختلفة بعد تخرج
 شاركت ف وض سياسات الكلية

 تشار ف وض المحتويات العلمية للمقررات

نعم

نعم

(

)

(

)

 توافق على مستوى تدريب الميدان ف السنوات الدراسية بالكلية
(

نعم

)

ال (

ال (

نعم ( )

ال (

ال (

)

نعم ( )
)

 محتويات المقرر الدراس مناسبة م عدد الساعات
(

)

ال (

 يقوم المحاضر بربط المادة العلمية بالحاالت العلمية

ال ( )

)

)

)

ال ( )

نعم
نعم

(

 ما هو المطلوب من لجنة الخريجين بالكلية لتحسين مستوى الخريجين

)

ال (

)

-1 o
-2 o

 ما هو الدور الذي تستطي الشركات والمؤسسات السياحية تقديمه لتحسين العملية التعليمية
-1 o
-2 o

 ماهى مقترحات لتحسين مستوى الخريجين لياللم سوق العمل
-1 o
-2 o
-3 o
-4 o
-5 o

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان الخريجين عن تقييم دورة تدريبيه
 االسم :
 العمر :
 الحالة االجتماعية :
 المؤهل الدراس :
 الوظيفة:
 هل حضرت دورات تدريبيه قبل ذل :
أين:
متى:
 موضوعات الدورات .................................
 هل حضرت دورات تدريبيه عن مواضي .........................
إذا كانت االجابه بنعم :

قبل ذل ؟

أين :
متى :

 موضوع الدورة
 ما ه أنواع الوسالل التعليمية الت تم تطبيقها ف الدورة التدريبية
الوسيلة .................................................. :
 ماه الطرق التعليمية المحببة لدي
الطريقة ..........................................................
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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ثالثا ً-:
إستبيانات أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة
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إستبيان تحديد االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي للسادة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه
إيمانا من إدارة الكلية فى توفير كافة السبل لكل فرد بالكلية حتى يتمكن من تحقيق الجودة فى نطاق
وظيفته نرجو ممنكم استكمال بيانات هذه االستمارة بكل عناية حتى يمكن تحديد االحتياجات التدريبية
بكل دقة ومن ثم وضع وتنفيذ خطة التدريب المناسبة التى تساعدك فى البحث العلمي....
ضع عالمة (√) أمام الدورات التدريبية التى ترغب بتوفيرها لتنمية مهارات البحث العلمي
اسم الدورة

1
2
3
4
1
6
7
1
9
11
11
12
13

ارغب ال ارغب

اخالقيات البحث العلمي
اساليب البحث العلمي
ادارة البحث العلمي
مهارات التفكير
مهارات استخدام الحاسب االلى
االتجاهات الحديثه في البحث العلمي
كتابة االبحاث والرسائل العلمية
النشر العلمي
تنظيم المؤتمرات العلمية
مناهج البحث
كتابة المراجع العلمية
مهارات البحث العلمي
المشروعات البحثية التنافسية
وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن نمط القياده بالكليه
(عميد الكلية)
السادة  /أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .....
تحية طيبة وبعد ،،،
رجاء التكرم باإلجابة علي االستبيان بكل صراحة وموضوعية وسوف تحفظ إجابتك في سرية
تامة .

نشكركم علي حسن تعاونكم
أوالً  :بيانات شخصية  :ــ
االســـــــــــــــم  ( .......................................... :اختياري ) .
الوظيفة الحالية .......................................... :
المؤهل الدراسي ........................................ :
العبارات

موافق
جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يفسح عميد الكلية المجال أمام العاملين إبداء آرائهم
فى مجال العمل وطرح األفكار الجديدة
يفوض عميد الكلية سلطة اتخاذ القرار ويهتم بنتائج
األعمال أكثر من اهتمامه بتفاصيل العمل
يتعاطف عميد الكلية مع العاملين الذين يعانون
صعوبات ومشاكل حقيقية
يعمل عميد الكلية على تشجيع ومشاركة العاملين
لمناقشة المشاكل اإلدارية التى تواجههم للوصول
إلى أفضل الحلول الممكنة لها
يتيح عميد الكلية أكبر قدر من الحرية لموظفيه
لممارسة نشاطهم وإصدار القرارات التى يرونها
مالئمه النجاز العمل
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يعتمد عميد الكلية على موظفيه دون توجيههم أو
إشراكهم فى اتخاذ القرار ويقتصر دوره فقط فى
تقديم المشورة
يفوض عميد الكلية سلطة اتخاذ القرار على أوسع
نطاق
يسهل عميد الكلية سبل االتصال العطاء
التوجيهات والتعليمات وال يتدخل إال عندما تصبح
المشاكل حادة
يركز عميد الكلية على اللوم والعتاب وتصيد
األخطاء فهم يهتم فقط على ما يجب أن يؤديه
العاملون دون االهتمام بمشاكلهم وحاجاتهم
الشخصية
يطلب عميد الكلية من العاملين تقديم اقتراحات فى
المشكلة المطروحه ثم ينفرد هو باتخاذ القرار
يصدر عميد الكلية األوامر والتعليمات التى تتناول
كافة التفاصيل ويصر على تنفيذها
يبدو عميد الكلية صارما فى التعامل مع موظفيه
يتجنب عميد الكلية التدخل فى حل النزاعات بين
موظفيه أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
يغفل عميد الكلية على ميول العاملين وأعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونه واتجاهاتهم
يتهرب عميد الكلية من مواجهة مشكالت العمل
يلزم عميد الكلية جميع العاملين بمستويات معينة
من األداء
يحرص عميد الكلية أن يكون المتحدث الرسمى
باسم العاملين
وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن نمط القياده بالكليه
(رئيس القسم)
السادة  /أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .....
تحية طيبة وبعد ،،،
رجاء التكرم باإلجابة علي االستبيان بكل صراحة وموضوعية وسوف تحفظ إجابتك في سرية تامة .

نشكركم علي حسن تعاونكم
أوالً  :بيانات شخصية  :ــ
االســـــــــــــــم  ( .......................................... :اختياري ) .
الوظيفة الحالية .......................................... :
المؤهل الدراسي ........................................ :

العبارات

موافق جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يؤمن رئيس القسم بالمشاركة فى اتخاذ القرار
يحرص رئيس القسم على تنسيق جهود أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة
يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونةإبداء آراءهم فى تخطيط العمل
وتنفيذه
يبادر رئيس القسم بتفويض بعض صالحياته
يطبق رئيس القسم اللوائح التنظيمية وفقا
للموقف المعين
يتبنى رئيس القسم االقتراحات الهادفة
يطرح رئيس القسم أفكاره أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة لمناقشتها
يراعى رئيس القسم قدرات أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة عند توزيع الواجبات
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عليهم
يشجع رئيس القسم المناقشة الجماعية ألساليب
العمل
يشرك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة فى تخطيط العمل
يتساهل رئيس القسم مع أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة المقصرين فى أعمالهم
يوافق رئيس القسم على األساليب التى يختارها
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة النجاز
أعمالهم
يسمح رئيس القسم باالجتهاد الشخصى لحل
المشكالت
يتردد رئيس القسم فى إعطاء أى نوع من
الحريات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن نمط القياده بالكليه
(مدير وحدة ضمان الجودة)
السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة
رجاء التكرم باإلجابة علي االستبيان بكل صراحة وموضوعية وسوف تحفظ إجابتك في سرية تامة.
العبارات

موافق
جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقة
يتسم بالموضوعية والحسم فى مواجهة المشكالت
بمنتهى العدل ودون تفرقة
يتابع تنفيذ ما يتخذة من قرارات
حريص على تخصيص وقت محدد لمناقشة مشكالت
مرؤوسيه
يحرص بشكل دائم على أن يحقق األهداف التنظيمية
يتميز بقدرات اتصال عالية
يشارك بايجابية فى تحقيق رسالة الكلية
يطور أداء عملة اليومى باستخدام الوسائل التكنولوجية
ال يتردد فى مساعدة مرؤوسيه
يحرص على إقامة عالقة طيبة مع زمالئه
يتبنى العمل بروح الفريق
القدرة على االستفاده من التوجيه والتدريب
يراعي ظروف العاملين عند توزيع أعباء العمل
يحرص على بث روح العمل
يشجع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه على
المشاركة فى كافة اجتماعات وحدة ضمان الجوده
يقوم بتوزيع مهام الجوده بشكل متساو
يراعي المناقشات والحوار في اتخاذ القررات
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونه عن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من خارج
الكلية حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم
سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه
المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب
تحقيقيها والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم
الكليه لدورها واهدافها ؟

5
6

موافق

غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م
1
2
3
4

االسئله

موافق غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم الموافقه

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
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 5هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده
فى الكليه ؟
 6هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه
وسبب وجودها فى المجتمع ؟
 7هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من
اسهام للمجتمع ؟
 8هل تتوافر فى الرساله ا) من نحن ؟
المحدثه البنود التاليه
ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا
العامه وماذا تميزنا عن
االخرين ؟
 9هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
 11هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب
؟
االسم ......................................:
الوظيفه ...................................:
جهة العمل ...............................:
مقترحاتكم......................................................................................................................................:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن األهداف اإلستراتيجية للكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيانآراء األطراف المعنية من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حول األهداف اإلستراتيجية للكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء
سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة.
األهداف االستراتيجية للكلية
 .1إنشاء هيكل تنظيمي مالئم لحجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جديدة
 .2تنمية الموارد (المالية والمادية) للكلية
 .3تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
 .4تنمية الموارد الذاتية للكلية وإنشاء وحدات ذات طابع خاص
 .5وضع وتفعيل نظام داخلي لضمان الجودة
 .6تطوير األداء والتحسين المستمر
 .7تحسين البرامج والمقررات الدراسية الحالية وطرح برامج جديدة متميزة تواكب إحتياجات سوق العمل
 .8توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 .9دعم مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 .11التوسع في أنشطة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتسويق الفعال للخدمات التي تقدمها الكلية
 .11طرح برامج متميزة للدراسات العليا
 .12توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة
االسم ...................................:
الوظيفة .............................:
مقترحاتكم:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة
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إستبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن التحليل البيئى للكلية
يقوم فريق إعداد الخطة اإلستراتي ية ب راء استطالع رأى حول أهم نقاط القوة والضعف بالكلية ،وكذلك
والتهديدات التي توا هها ،والمطلو من سيادتكم المساهمة في هذا اإلستطالع كأحد الشركاء الذين

ال ر

يهمنا ك ي ار آراءئهم ومقترحاتهم.
 .1البيانات األساسية:

( اختياري ) .

االســــــــــــــــــــم .......................................... :
جهـــــــة العمـــــل .......................................... :
المسمى الوظيفـي ........................................... :

 .2هل تهتم مؤسستكم بتعيين موظفين من خريج كلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس؟
(

(

) نعم

(

) ال

) غير متأكد

 .3من وجهة نظر  ،ما هو مستوى خريج كلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس؟
(

) ممتاز

(

) يد دا

(

* إذا كانت اإل ابة ضعيف ،فما هى االسبا

) يد

(

) متوسط

من و هة نظرك؟ (بر اء ترتي

(

) ضعيف

األسبا

من األك ر

أهمية عند رقم ( )1إلى األقل أهمية).
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................
 .4فيما يل مجموعة من العبارات الت تعبر عن تقييم البيلة الداخلية والخارجية للكلية .من فضل
ض عالمة (√) أمام اإلختيار المناسب من وجهة نظر .
البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

أوال -البيئة الداخلية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
يوجد رؤية ورسالة للكلية
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة (مدخل الكلية -دليل الطالب-
اإلنترنت....إلخ).
يوجد أهداف إستراتيجية للكلية
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

يوجد بالكلية قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات للتدريس والتعليم.
يوجد بالكلية طريقة لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب.
تتوافر بالكلية التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة مثل أجهزة اإلنذار
ضد الحريق وتوجد خطة لإلخالء ومسئول إخالء  ،وكذلك تتوافر العالمات اإلرشادية
لتحقيق األمن والسالمة.
تتوافراألماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.
يوجد للكلية موقع على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يتم تحديثه باستمرار وتتاح
عليه المعلومات الخاصة بالكلية
يوجد نقص فى أجهزة العرض التى تستخدم فى المحاضرات ( أجهزة داتا شو)
تساهم مع الكلية بالعديد من األنشطة الخيرية وأنشطة خدمة المجتمع الخارجي
تساهم مع الكلية بمشاريع ميدانية تخدم المجتمع وتساهم في عالج مشكالته
( )2الفاعلية التعليمية
يتم إعالن الجداول الدراسية وجداول االمتحانات فى أوقات مناسبة
وجود مكتبة مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت  ،وتحتوى على الكتب الحديثة
متاحة للطالب
تحرص الكلية على تأهيل الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.
توجد عيادة طبية بالمبنى النظرى الذى توجد به الكلية
تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية للطالب
توجد وسائل لرعاية المتفوقين وخطط لمعاونة المتعثرين دراسيا
يوجد بالكلية نظام معلن لإلرشاد األكاديمي
يوجد مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة الطالبية
يوجد وقت محدد ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للساعات المكتبية ولتقديم النصح
واإلرشاد األكاديمي للطالب.
ال يوجد بالكلية سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج
هل أنت على دراية بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية
تحرص البرامج التعليمية للكلية على تلبية احتياجات سوق العمل.
هناك اهتمام بالتدريب الميداني الداخلى للطالب من خالل االستعانة بمدربين متخصصين
من ذوى الخبرات المتميزة.
هناك اهتمام بالتدريب الخارجي بتوفير فرص تدريبية متميزة للطالب في المنشآت
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

السياحية والفندقية
تعمل الكلية على توفير فرص التعلم المختلفة للطالب مثل مصادر التعلم التفاعلي
ومصادر التعلم الذاتي والتي تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة (اإلنترنت /المكتبة
اإللكترونية /مشروعات التخرج).
تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب
ال يوجد ممثل لشئون الطالب داخل المبنى التعليمي للكلية
ثانيا -البيئة الخارجية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
التغيرات فى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة والمتالحقة تعتبر
من التهديدات التي تواجه الكلية
التطورات السريعة في متطلبات سوق العمل تعتبر من التهديدات التي تواجه الكلية
وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم لديها اإلستعداد للمشاركة فى أنشطة الكلية
المختلفة يعتبر من الفرص الهامة للكلية
يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم تتيح فرص عمل للخريجين.
( )2الفاعلية التعليمية
تتوافر بالكلية برامج وأنشطة متنوعة تتبناها إدارة الجامعة لرعاية الطالب الوافدين
شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة لمتابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل
المشروعات السياحية الجديدة تفتح سوق عمل يستوعب خريجى الكلية لسنوات قادمة.
يتوافر فرص تدريبية متنوعة في المنشآت السياحية والفندقية
توافر الخبرات المهنية من ممثلي الصناعة للمشاركة في تدريس المقررات الدراسية تعتبر
من الفرص الهامة للكلية التي يجب استغاللها
إمكانية إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى إلنتاج المقررات اإللكترونية تعتبر من الفرص
الهامة التي يجب على الكلية استغاللها

مالحظات أخرى:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان عن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه للكلية
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34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45

تتعاقد الجامعة مع مراكز طبية خارجية
تجد المراكز الطبية الخارجبة المتعاقدة مع الجامعة كفء
تجد أن نسبة مساهمة الجامعة فى الرعاية الصحية لعضو هيئة التدريس
مناسبة
تشمل الرعاية الصحية جميع أفراد أسرة عضو هيئة التدريس
ثامنا :فيما يخص الدعم المالى للبحث العلمى
يوجد دعم مالى للبحث العلمى
الدعم المالى للبحث العلمى كاف
يوجد آلية واضحة ومعتمدة لصرف مكافآت النشر الدولى
تلتزم الكلية بآلية صرف مكافآت النشر الدولى
توجد آلية واضحة ومعتمدة لحضور المؤتمرات العالمية
تجد آلية حضور المؤتمرات العاملية عادلة وال تتسم بالتمييز
تجد الدعم المالى لحضور المؤتمرات كافيا
مالحظات

وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

55

إستبيان أعضاء هيئة التدريس عن استراتيجية التعليم والتعلم
نسبة التحقق

أكثر من
%85

من : 61
أقل من
%85

من : 31
أقل من
%61

أقل من
%31

مدى مالئمة قاعات الدرس (المحاضرات) لتحقيق أهداف العملية التعليمية
مدى مالئمة المكتبة لدعم المعلية التعليمية
مدى مالئمة المطبخ والمطعم التعليمى والكافيتريا التعليمية والغرفة
الفندقية  /أو مكتب شركة السياحة وحجز الطيران لدعم العملية التعليمية

أوال :
المصادر
المتاحى
للتعليم
والتعلم

مدى فاعلية معمل برنامج أماديوس لحجز الطيران لدعم العملية التعليمية
 /أو معمل برنامج فيديليو للحجز الفندقى لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية معامل اللغات لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية األنترنت وأجهزة الكمبيوتر لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية وسائل اإليضاح مثل الداتا شو و  /أو االفالم اإليضاحية فى
دعم العملية التعليمية

ثانيا:
استراتيجيات
للتعليم
والتعلم التى
تنتهجها
الكلية

مدى فاعلية المحاضرات بالطرق التقليدية
مدى فاعلية المحاضرات بدمجها مع أساليب غير تقليدية (مثل ورش
العمل أو لعب األدوار أو إتخدام الداتا شو)
مدى فاعلية الطرق الغير تقليدية (مثل التعلم اإللكترونى  /الذاتى /
التفاعلى  /التعاونى  /التجريبى  /العصف الذهنى) فى دعم العملية
التعليمية

ثالثا :تقويم مدى الرضا عن أساليب تقويم الطالب للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية
الطالب
مدى الرضا عن توزيع درجات التقييم للتأكد من تحقق األهداف التعليمية
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* أساليب تقويم الطالب

** توزي درجات التقييم

6. Written Exams (Quizzes, Midterm
& Final)
7. Practical Exam
8. Oral Exam

5. Final Exam (50% of total marks =
50 Marks)
6. Mid-Term Exam (20% of total
marks = 20 Marks)
7. Course Work (include quizzes,
assignments, presentation, oral
& practical exam if found) (30%
of total marks = 30 Marks)

9. Assignment
10.Research Projects with PPT
Presentation

8. Total marks (100% = 100 Marks)

-:الوظيفة

-: إسم المستطل

-:مالحظات

وحدة ضمان الجودة
 جامعة فاروس- بكلية السياحة وادارة الفنادق
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رابعا ً-:
إستبيانات األطراف
المجتمعية
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إستبيان األطراف المجتمعية عن مستوى أداء خريجى الكلية
عزيزي  /مستفيد الخدمة
تحية طيبة و بعد
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس بعمل إستبيان بهدف قياس وتقييم مستوى خريجى
الكلية  ،ويهدف اإلستبيان إلى اإلستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير األداء بالكلية  ،علما ً بان إجابات
سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر اإلسم.
يرجى إتباع التعليمات التالية :
 .1قراءة بنود اإلستبيان قراءة جيدة .
 .2وضع عالمة ( √) فى الخانة التى تعبر عن وجهة نظرك.
 .3فى نهاية اإلستبيان سؤال مفتوح الرجاء اإلجابة عنه بإيجاز
 .4نرجو الدقة فى إستيفاء البيانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها
شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون
بيانات أساسية
 إسم الشركة أو المؤسسة ---------------------- / موقع الشركة  /المؤسسة علي األنترنت ---------------------- / صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة ---------------------- / سنوات الخبرة في العمل ---------------------- /قطاع خاص ( )
 نوع المؤسسة  :قطاع حكومي ( ) تاريخ بدء التوظيف من خريجي كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس__/___/___: * عدد الموظفين من خريجي كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس حاليا) ( : *عدد التخصصات) ( : فى حالة ترك الموظف من خريجي الكلية للعمل لدى سيادتكم  ،يرجى ذكر السبب-:( ) فصل
( ) أكمل دراسته
( )حصل على فرصة اخرى
( ) أخرى ...................
( ) غياب
راض بشدة

راض

محايد

غير راض

غير راض بشدة

5

4

3

2

1

5
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بشكل عام ما هو تقييم سيادتكم لجودة خريجي كلية السياحة وإدارة الفنادق –
جامعة فاروس
ما مدي توافر المهارات الشخصية لخريجي الكلية
ما مدي توافر المهارات المهنية الالزمة للخريج ألداء العمل
ما مدي قدرة خريجي الكلية علي أداء المهام التي يكلفون بها
ما مدي توافر المعارف والمعلومات الحديثة لخريجى كلية السياحة وإدارة
الفنادق – جامعة فاروس ألداء المهام المطلوبة
ما تقيمك لسلوكيات خريجي الكلية في مجال العمل
ما مدي رضاكم عن كفاءة خريجي الكلية
ما مدي مالئمة خريجي الكلية إلحتياجات سوق العمل
ما مدي توافر مهارات اإلتصال الفعال والعمل بروح الفريق الالزمة ألداء
مهام العمل
هل ينافس خريج الكلية خريجي كليات السياحة والفنادق األخرى (الحكومية /
الخاصة)
ما مدى المام خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس بمهارات
العمل الجماعي
ما مدى توفر روح المبادرة لإلبداع واإلبتكار فى العمل
ما مدى القدرات على التغلب على صعوبات العمل
مدى اإللتزام بأنظمة العمل
مدى االنضباط و التقيد بأوقات العمل
ما مدى توافر مهارات االتصال الفعال و العمل بروح الفريق الالزمة ألداء
مهام العمل
هل وجدتم أن هناك ضرورة لتوفير تدريب إضافي في السنة األولى للتوظيف
لتحسين كفاءة الخريجين الجدد لكلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس
من العاملين لديكم؟
ما مدى قدرة خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من العاملين
لديكم على كتابة الخطابات والتقارير التقنية (باللغة اإلنجليزية)
ما مدى قدرة خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من العاملين
لديكم على العمل في بيئة متعددة الثقافات
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ما مدى فهم واستيعاب خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من
العاملين لديكم لتأثير العمل السياحى على البيئة والمجتمع
ما مدى إدراك خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من
العاملين لديكم إلى الحاجة إلى استمرار التعلم مدى الحياة
ما مدى إدراك خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من
العاملين لديكم إلى متطلبات التقدم الوظيفي (مثل  :زيادة المسئوليات)
ما مدى إدراك خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من
العاملين لديكم إلى ضرورة البقاء على اضطالع في الجانب المهني مثل
(المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ،المشاركة في دورات وأنشطة
للتطوير المهني)
أهم جوانب القوة في خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
أهم جوانب الضعف في خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
متطلبات الخريج المتميز وفقا الحتياجات سوق العمل
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ما هي المواصفات و المهارات المطلوب أن يتقنها خريج كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
هل توجد مقررات معينة تقترح تدريسها في الكلية
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ما هى ال مهارات والمتطلبات مرغوبة في مؤسستكم السياحية  /الفندقية تودون توافرها في خريجى كلية السياحة
وإدارة الفنادق – جامعة فاروس من العاملين لديكم؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
مقترحات لتحقيق التواصل الفعال بين الكلية و ممثلى الصناعة والمستفيدين من الخدمة لتخريج كفاءات بشرية
مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل المتطورة
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
مقترحات إلثراء التواصل بين مؤسستكم السياحسة  /الفندقية والكلية
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
هل لديك أي اقتراحات للكلية تساعد في تحسين مهارات خريجيها
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان األطراف المجتمعية فى القيادات األكاديمية بالكلية (عميد الكلية)
مستوى التقييم

معايير التقييم

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

-1يحرص على ربط ممثلي سوق العمل بانشطة الكلية
-2يهتم بتعزيز االتصاالت بالمؤسسات والشركات السياحية والفندقية
-3يتبني الية للتعاون بين شركات السياحة والفنادق داخل وخارج الكلية
-4يقوم بالتطوير فى موارد الكلية وإمكاناتها المادية
-5يتبني برامج لتسويق خدمات الكلية المقدمة للمجتمع داخل وخارج الكلية
 -6يتيح الفرصة لالخرين للتقدم والتطوير في مجال تخصصهم
 -7يشجع على اشتراك ممثلى سوق العمل في تطوير وتصميم البرامج والمقررات
الدراسية
 -8يشجع على الوصول للهدف بتوفير االمكانيات
 -9يضع في االعتبار اراء ومقترحات االخرين عند اتخاذ القرار
-11يشجع على وجود الثقة المتبادلة بين سوق العمل ومجتمع الكلية

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان األطراف المجتمعية في القيادات األكاديمية بالكلية (رئيس القسم)
مستوى التقييم

معايير التقييم

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

-1يحرص على ربط ممثلي سوق العمل بانشطة الكلية
-2يهتم بتعزيز االتصاالت بالمؤسسات والشركات السياحية والفندقية
-3يتبني الية للتعاون بين شركات السياحة والفنادق داخل وخارج الكلية
-4يقوم بالتطوير فى موارد الكلية وإمكاناتها المادية
-5يتبني برامج لتسويق خدمات الكلية المقدمة للمجتمع داخل وخارج الكلية
 -6يتيح الفرصة لالخرين للتقدم والتطوير في مجال تخصصهم
 -7يشجع على اشتراك ممثلى سوق العمل في تطوير وتصميم البرامج والمقررات
الدراسية
 -8يشجع على الوصول للهدف بتوفير االمكانيات
 -9يضع في االعتبار اراء ومقترحات االخرين عند اتخاذ القرار
-11يشجع على وجود الثقة المتبادلة بين سوق العمل ومجتمع الكلية

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس

ا
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إستبيان األطراف المعنية من خارج الكلية عن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس-بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من خارج
الكلية حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم
سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4
5

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب تحقيقيها
والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم الكليه
لدورها واهدافها ؟

6

موافق

غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم
الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م

االسئله

1
2
3
4
5
6

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده فى الكليه ؟
هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه وسبب وجودها
فى المجتمع ؟

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس
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موافق عدم الموافقه
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7
8

9
11

هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من اسهام للمجتمع ؟
ا) من نحن ؟
هل تتوافر فى الرساله المحدثه
البنود التاليه
ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا
العامه وماذا تميزنا عن
االخرين ؟
هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب ؟

االسم ......................................:
الوظيفه ...................................:
جهة العمل ...............................:

مقترحاتكم.................................................................................................................................:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استبيان األطراف المجتمعية عن األهداف اإلستراتيجية للكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيانآراء األطراف المعنية من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حول األهداف اإلستراتيجية للكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء
سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة.
األهداف االستراتيجية للكلية
 .1إنشاء هيكل تنظيمي مالئم لحجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جديدة
 .2تنمية الموارد (المالية والمادية) للكلية
 .3تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
 .4تنمية الموارد الذاتية للكلية وإنشاء وحدات ذات طابع خاص
 .5وضع وتفعيل نظام داخلي لضمان الجودة
 .6تطوير األداء والتحسين المستمر
 .7تحسين البرامج والمقررات الدراسية الحالية وطرح برامج جديدة متميزة تواكب إحتياجات سوق العمل
 .8توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 .9دعم مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 .11التوسع في أنشطة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتسويق الفعال للخدمات التي تقدمها الكلية
 .11طرح برامج متميزة للدراسات العليا
 .12توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة
االسم ...................................:
الوظيفة .............................:
مقترحاتكم:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان األطراف المجتمعية عن تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات
يقوم فريق إعداد الخطة اإلستراتي ية ب راء استطالع رأى حول أهم نقاط القوة والضعف بالكلية ،وكذلك
والتهديدات التي توا هها ،والمطلو من سيادتكم المساهمة في هذا اإلستطالع كأحد الشركاء الذين

ال ر

يهمنا ك ي ار آراءئهم ومقترحاتهم.
 .1البيانات األساسية:

( اختياري ) .

االســــــــــــــــــــم .......................................... :
جهـــــــة العمـــــل .......................................... :
المسمى الوظيفـي ........................................... :

 .6هل تهتم مؤسستكم بتعيين موظفين من خريج كلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس؟
(

(

) نعم

(

) ال

) غير متأكد

 .7من وجهة نظر  ،ما هو مستوى خريج كلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس؟
(

) ممتاز

(

) يد دا

(

* إذا كانت اإل ابة ضعيف ،فما هى االسبا

) يد

(

) متوسط

من و هة نظرك؟ (بر اء ترتي

(

) ضعيف

األسبا

من األك ر

أهمية عند رقم ( )1إلى األقل أهمية).
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .1فيما يل مجموعة من العبارات الت تعبر عن تقييم البيلة الداخلية والخارجية للكلية .من فضل
ض عالمة (√) أمام اإلختيار المناسب من وجهة نظر .
البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

أوال -البيئة الداخلية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
يوجد رؤية ورسالة للكلية
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة (مدخل الكلية -دليل الطالب-
اإلنترنت....إلخ).
يوجد أهداف إستراتيجية للكلية
يوجد بالكلية قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات للتدريس والتعليم.
يوجد بالكلية طريقة لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب.
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

تتوافر بالكلية التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة مثل أجهزة اإلنذار
ضد الحريق وتوجد خطة لإلخالء ومسئول إخالء  ،وكذلك تتوافر العالمات اإلرشادية
لتحقيق األمن والسالمة.
تتوافراألماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.
يوجد للكلية موقع على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يتم تحديثه باستمرار وتتاح
عليه المعلومات الخاصة بالكلية
يوجد نقص فى أجهزة العرض التى تستخدم فى المحاضرات ( أجهزة داتا شو)
تساهم مع الكلية بالعديد من األنشطة الخيرية وأنشطة خدمة المجتمع الخارجي
تساهم مع الكلية بمشاريع ميدانية تخدم المجتمع وتساهم في عالج مشكالته
( )2الفاعلية التعليمية
يتم إعالن الجداول الدراسية وجداول االمتحانات فى أوقات مناسبة
وجود مكتبة مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت  ،وتحتوى على الكتب الحديثة
متاحة للطالب
تحرص الكلية على تأهيل الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.
توجد عيادة طبية بالمبنى النظرى الذى توجد به الكلية
تدعم الكلية األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية للطالب
توجد وسائل لرعاية المتفوقين وخطط لمعاونة المتعثرين دراسيا
يوجد بالكلية نظام معلن لإلرشاد األكاديمي
يوجد مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة الطالبية
يوجد وقت محدد ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للساعات المكتبية ولتقديم النصح
واإلرشاد األكاديمي للطالب.
ال يوجد بالكلية سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج
هل أنت على دراية بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية
تحرص البرامج التعليمية للكلية على تلبية احتياجات سوق العمل.
هناك اهتمام بالتدريب الميداني الداخلى للطالب من خالل االستعانة بمدربين متخصصين
من ذوى الخبرات المتميزة.
هناك اهتمام بالتدريب الخارجي بتوفير فرص تدريبية متميزة للطالب في المنشآت
السياحية والفندقية
تعمل الكلية على توفير فرص التعلم المختلفة للطالب مثل مصادر التعلم التفاعلي
ومصادر التعلم الذاتي والتي تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة (اإلنترنت /المكتبة
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البيان

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

اإللكترونية /مشروعات التخرج).
تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب
ال يوجد ممثل لشئون الطالب داخل المبنى التعليمي للكلية
ثانيا -البيئة الخارجية للكلية
( )1القدرة المؤسسية
التغيرات فى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة والمتالحقة تعتبر
من التهديدات التي تواجه الكلية
التطورات السريعة في متطلبات سوق العمل تعتبر من التهديدات التي تواجه الكلية
وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم لديها اإلستعداد للمشاركة فى أنشطة الكلية
المختلفة يعتبر من الفرص الهامة للكلية
يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم تتيح فرص عمل للخريجين.
( )2الفاعلية التعليمية
تتوافر بالكلية برامج وأنشطة متنوعة تتبناها إدارة الجامعة لرعاية الطالب الوافدين
شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة لمتابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل
المشروعات السياحية الجديدة تفتح سوق عمل يستوعب خريجى الكلية لسنوات قادمة.
يتوافر فرص تدريبية متنوعة في المنشآت السياحية والفندقية
توافر الخبرات المهنية من ممثلي الصناعة للمشاركة في تدريس المقررات الدراسية تعتبر
من الفرص الهامة للكلية التي يجب استغاللها
إمكانية إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى إلنتاج المقررات اإللكترونية تعتبر من الفرص
الهامة التي يجب على الكلية استغاللها

مالحظات أخرى:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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إستبيان األطراف المجتمعية عن استراتيجية التعليم والتعلم
نسبة التحقق

أكثر من
%85

من : 61
أقل من
%85

من : 31
أقل من
%61

أقل من
%31

مدى مالئمة قاعات الدرس (المحاضرات) لتحقيق أهداف العملية التعليمية
مدى مالئمة المكتبة لدعم المعلية التعليمية
مدى مالئمة المطبخ والمطعم التعليمى والكافيتريا التعليمية والغرفة
الفندقية  /أو مكتب شركة السياحة وحجز الطيران لدعم العملية التعليمية

أوال :
المصادر
المتاحى
للتعليم
والتعلم

مدى فاعلية معمل برنامج أماديوس لحجز الطيران لدعم العملية التعليمية
 /أو معمل برنامج فيديليو للحجز الفندقى لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية معامل اللغات لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية األنترنت وأجهزة الكمبيوتر لدعم العملية التعليمية
مدى فاعلية وسائل اإليضاح مثل الداتا شو و  /أو االفالم اإليضاحية فى
دعم العملية التعليمية

ثانيا:
استراتيجيات
للتعليم
والتعلم التى
تنتهجها
الكلية

مدى فاعلية المحاضرات بالطرق التقليدية
مدى فاعلية المحاضرات بدمجها مع أساليب غير تقليدية (مثل ورش
العمل أو لعب األدوار أو إتخدام الداتا شو)
مدى فاعلية الطرق الغير تقليدية (مثل التعلم اإللكترونى  /الذاتى /
التفاعلى  /التعاونى  /التجريبى  /العصف الذهنى) فى دعم العملية
التعليمية

ثالثا :تقويم مدى الرضا عن أساليب تقويم الطالب للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية
الطالب
مدى الرضا عن توزيع درجات التقييم للتأكد من تحقق األهداف التعليمية

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

71

* أساليب تقويم الطالب

** توزي درجات التقييم

11.Written Exams (Quizzes, Midterm
& Final)
12.Practical Exam
13.Oral Exam

9. Final Exam (50% of total marks =
50 Marks)
10.Mid-Term Exam (20% of total
marks = 20 Marks)
11.Course Work (include quizzes,
assignments, presentation, oral
& practical exam if found) (30%
of total marks = 30 Marks)

14.Assignment
15.Research Projects with PPT
Presentation

12.Total marks (100% = 100 Marks)

-:الوظيفة

-: إسم المستطل

-:مالحظات
وحدة ضمان الجودة
 جامعة فاروس- بكلية السياحة وادارة الفنادق
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استطالع االطراف المجتمعية عن الخدمات التي تقدمها الكليه
األستاذ/األستاذة:
برجاء التكرم بملئ هذه االستماره لمعرفة مدى رضا سيادتكم عن مستوى األداء بالكلية حيث أن
رأيكم مهم لدينا ويساعد على تطوير الكليه .
ملحوظة :برجاء وضع دائرة حول الرقم الذي يمثل اختياركم .

م

السؤال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

مدى الرضى عن مستوى الخريجين بالكلية.
عالقتك بالكليه عالقة ايجابية
تستشعر مصداقية اإلدارة في شتى النواحي االداريه بالكليه
تحصل على المعلومات من الكليه بصورة سهلة-سريعة-دقيقه
توجد مشاركه لسيادتكم في المؤتمرات والندوات بالكلية
لك دور أو مشاركه في اتخاذ القرارات بالكلية
تقوم الكليه بممارسات عملية بصدد حماية البيئة
مدى رضاك عن الخدمات المتخصصه (االستشارية )التي تقدمها الكليه
مدى رضاك عن التدريب الميداني لطالب الكلية
توجد مشاركة لسيادتكم في المجالس الرسمية للكليه
هل ترى ان االنظمة المستخدمة في التعليم والتعلم في برنامج مرحلة البكالريوس
مناسبة
هل تتماشى مواصفات الخريج مع متطلبات المجتمع المحيط
هل انت راض عن مستوى الخدمات المقدمه من الكليه لدعم السياحه لدى
المؤسسات السياحيه والفندقيه
هل توفر الكليه برامج مناسبة للتوعيه البيئية وخدمة المجتمع لكل االطراف
المجتمعيه ذات العالقة
هل تعلم انه توجد للكليه خطة معتمدة وموثقةلخدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك في
إعدادها وصياغتها االطراف المجتمعيه ذات العالقة وراعت االحتياجات المجتمعية
هل انت راض عن مشاركة الكليه في برامج التوعيه البيئية المتخصصه في مجال
السياحه
هل تهتم الكليه بمشاركة االطراف المجتمعيه في المجالس المختلفه بها
هل تقوم الكليه بدعوة االطراف المجتمعيه للمشاركة في فعاليات االنشطة المختلفة

12
13
14
15
16
17
18
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ليس تماما
1

نعم
4

ال اعلم إلى حد ما
3
2
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19
21
21
22

التي تقوم بتنظيمها سنويا (حفل الخريجين /المؤتمرات العلميه  /ملتقى
التوظيف/تقويم الطالب
هل تقدم الكليه ممارسات فعليه في مجال االستشارات/برامج التدريب /قوافل
/تثقيف/حل مشكالت مجتمعيه ..إلخ لالطراف المجتمعيه ذات العالقة .
هل تحب المشاركه في فريق الكلية المشكل لتحديد أولويات واحتياجات المجتمع من
الخدمات التعليميه والبحثية واالخرى التي تقدمها الكليه
هل تقوم الكليه بقياس مستوى الرضى لمؤسسات المجتمع والمستفيدين حول دورها
في المجتمع
هل ترى ان الكليه تحرص على اتخاذ القرارات والتصرفات بناء على تقييم مستوى
الرضا لدى االطراف المجتمعيه
أضف أي مقترحات أو أراء تراها مفيدة بشأن تحسين أداء الكليه لخدمة المجتمع :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وحدة ضمان الجودة

بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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استطالع االطراف المجتمعية عن المؤتمر العلمى للكلية
تم وضع هذا االستبيان لتتعرف اللجنة العليا للمؤتمر على آراء المشاركين للوقوف على اإليجابيات
لالستفادة منها  ،وعلى السلبيات لمحاولة تالفيها مستقبال.
وإذ تشكر اللجنة تفضلكم بوقتكم الثمين الستيفاء هذا االستبيان راجياً منكم اإلجابة على جميع البنود .
علما بأن :
()1أوافق تماما ()2أوافق ( )3ال اعلم ()4الأوافق ()5ال أوافق تماما
أوال :المعلومات التي استلمتها قبل المشاركة كانت كافية .
()1

() 3

()2

()5

()4

ثانيا:المستوي العام للمؤتمر كان ممتاز.

)(1

)(3

)(2

)(5

)(4

ثالثا:درجة االرتباط بين أهداف المؤتمر وموضوعاته مرتفعه .
()1

()2

()3

()4

()5

رابعا :الموضوعات التي تضمنها المؤتمر كافيه لتغطية أهدافه .
()1

()2

()3

()4

()5

خامسا :أتيحت لي الفرصة لتبادل األفكار واآلراء والتجارب مع باقي المشاركين إلى حد كبير .
()1

()2

()3

()4

()5

سادسا :محتويات المؤتمر كانت في أغلبها متكاملة وتسير في تسلسل منطقي .
()1

()2

()3

()4

()5

سابعا :الجلسات المفتوحة .
 -1فكرة الجلسات ومواضيعها مناسبة وتم من خاللها تبادل النقاش المفيد وحققت أهدافها .
()1

()2

()3

()4

()5

 -2الجلسة المفتوحة (" ) 1تجارب عملية لتطبيقات التعلم اإللكتروني في الدول العربية" قيمة ومفيدة
()1

()2

()3

()4
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 -3الجلسة المفتوحة (" ) 2أفضل الممارسات المدرسية في التعلم اإللكتروني" قيمة ومفيدة
()1

()2

()3

()4

()5

 -4الجلسة المفتوحة (" ) 3دليل الجهات المعنية بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الدول العربية قيمة ومفيدة"
()1

()2

()3

()4

()5

ثامنـا :تنظيم المؤتمر .
 -1فترة انعقاد المؤتمر (3ايام ) كانت كافيه
()1

()2

()3

()4

()5

 -2حفل االفتتاح يرقى الى مستوى المؤتمر (راقيا) .
()1

()2

()3

()4

()5

 -3البرنامج العلمي كان متكامال وغطى جميع المحاور.
()1

()2

()3

()4

()5

 -4المستوى العلمي والخبرة للمتحدثين الرئيسين متوافق مع المحاور المخصصة لكل منهم .
()1

()2

()3

()4

()5

 -5األوراق العلمية المقدمة كانت جيدة .
()1

()2

()3

()4

()5

 -6المناقشات خالل ورش العمل كانت ممتازة .
()1

()2

()3

()4

()5

 -7قاعة المؤتمر كانت مناسبة .
()1

()2

()3

()4

()5

 -8الوسائل السمعية والبصرية وأجهزة العرض كانت مناسبة .
()1

()2

()3

()4

()5

 -9الترجمة الفورية كانت جيدة .
()1

()2

()3

()4
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 -11مطبوعات وقرطاسيه المؤتمر كانت مناسبة .
()1

()2

()3

()5

()4

 -11لجنة العالقات العامة واإلعالم والسكرتارية أدت أعمالها بمهنية عالية .
()1

()2

()3

()5

()4

تاسعاً:للمشاركين
 -1هل شاركت في احدي الورش العلمية .
(نعم)

(ال)

 -2هل لديك أي مالحظات أو مقترحات أخري تود إضافتها .
(نعم)

(ال)

عاشراً :فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية للمؤتمر :
 -1خدمات الفندق ( االستقبال – اإلقامة – الطعام ) كانت مرضيه بشكل عام .
()1

()2

()3

()5

()4

وحدة ضمان الجودة
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استبيان تحديد احتياجات المجتمع والتى يمكن ان تسهم الكلية فى تدعيمها
(
االسم :

)
الوظيفة :

جهة العمل:
قد تبنت كلية السياحة وإدارة الفنادق فلسفة الجودة أسلوبا ومنهجا  ,والذى يتطلب تعاون وثيق ومشاركة
للمعرفة بين الكلية وكافة أطراف المجتمع الخاص بها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها فى خدمة المجتمع.لذا
نرجو من سيادتكم اإلجابة على أسئلة هذة االستمارة من خالل اختيار اإلجابة المناسبة حتى يمكننا تحديد
احتياجاتكم بشكل دقيق.
أوال :وفقا لرؤيتكم أى من األنشطة والخدمات المجتمعية التالية يمكن أن تقوم بها الكلية لخدمتكم بشكل
خاص كأحد أطراف صناعة السياحة ؟
( ) ال
( ) نعم
 -1تقديم استشارات متخصصة
( ) ال
 -2طرح برامج تدريبية متخصصة للموظفين لديكم ( ) نعم
فى حالة اإلجابة بنعم نرجو تحديد البرامج التدريبية التى تحتاجون إليها فيما يلى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
( ) ال
( ) نعم
 -3تقديم حلول عملية لمشكالت تواجهكم
 -4تقديم خدمات وأنشطة أخرى لخدمتكم من فضلك إذكرها فيما يلى:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ثانيا :من وجهة نظركم أى من أنشطة خدمة المجتمع التالية يمكن أن تقوم بها الكلية بالتعاون معكم على
المستوى المهنى بشكل عام ؟
( ) ال
( ) نعم
 -1انشطة دعم صناعة السياحة
 -2إقامة مؤتمرات علمية لتقديم كل ما هو جديد من حلول لمشاكل الصناعة وكافة االتجاهات الحديثة
( ) ال
( ) نعم
( ) ال
 -3تقديم حلول عملية لمشكالت صناعة السياحة والضيافة بشكل عام ( ) نعم

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

78

-4
-5
-6
-7
-8
-9

مشروعات ميدانية يقوم بها الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى معالجة
( ) ال
( ) نعم
مشكالت المجتمع السياحى والفندقى
( ) ال
مشروعات تخرج طالب الفرقة الرابعة باألقسام المختلفة بالكلية ( ) نعم
أبحاث علمية تبحث مشكالت الصناعة يقوم بها أعضاء هيئة الريس والهيئة المعاونة
( ) ال
( ) نعم
( )ال
( ) نعم
التوعية البيئية للعاملين بصناعة السياحة
( )ال
( ) نعم
أنشطة حماية البيئة مثل أنشطة التشجير
القيام بأنشطة أخرى لخدمة المجتمع على المستوى المهنى بشكل عام من فضلك إذكرها فيما يلى:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس
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خامسا ً-:
إستبيانات الجهاز اإلدارى
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استبيان تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بالكلية
أوال:الهدف من االستبيان:
يهدف هذا االستبيان إلى تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بجامعة فاروس وكلية السياحة وإدارة
الفنادق فى إطار إدارة الجودة بالجامعة وتحقيق متطلبات معيار الجهاز اإلدارى .
ثانيا:الفائدة المرجوة من االستبيان:
من خالل تحليل نتائج هذا االستبيان يتم تحديد المهارات المطلوب التدريب عليها للقيادات اإلدارية وذلك
لوضع برنامج تدريبى مالئم وفقا لالحتياجات الفعلية لهم.
ثالثا:بعض التعريفات الهامة:
المهارة الفنية:ترتبط المهارات الفنية بالمعرفة المتخصصة في مجال من مجاالت العلم ،وبالكفاءة في استخدام هذه المعرفة
أفضل استخدام في أداء العمل بالشكل الذي يحقق الهدف.
ويحتاج القائد للمهارات الفنية والتى تعتبر مصدراً من مصادر التأثير القيادي باعتبار القائد مرجعا ً
للمرؤوسين في األعمال الفنية ،مما يعطيهم الثقة في صحة آراءه وتوجيهاته ،وبالتالي تنفيذها بكل اقتناع ،كما
تسهل على القادة حال لمشكالت واتخاذ القرارات بشكل أسرع ،وخاصة فيما يتعلق بالمشكالت الفنية التي
تعترض سيرالعمل اليومي.
المهارةاإلنسانية:تعني قدرة القائد على التعامل مع األفراد والجماعات ،وتنسيق جهودهم ،وخلق روح العمل الجماعي بينهم.
ويحتاج القائد إلى المهارات اإلنسانية من أجل تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين من رؤساء وزمالء
ومرؤوسين حتى يحصل على أقصى درجة من تعاونهم معه في تحقيق األهداف المرغوبة ،وتجنب عرقلة
جهوده ،وتنمي العالقات الجيدة بين القائد والمرؤوسين من خالل قدرة القائد على اإلقناع ،وتفهم احتياجات
العاملين واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم واالستعداد لمشاركتهم الوجدانية.
 المهارات اإلدارية:تتمثل المهارات اإلدارية في قدرة القائد على فهم عمله ،وقدرته على توزيع العمل داخل التنظيم توزيعا ً عادالً،
ووضع معدالت ومقاييس لألداء ،وتحقيق التنسيق بين النشاطات والوحدات المختلفة كافة ،وإعداد وتطوير
الكفاءات البشرية ،وتبسيط األساليب واإلجراءات والقيام بعملية الرقابة للتحقق من إنجاز األعمال على أفضل
وجه.
رابعا :أسئلة االستبيان:
-1االسم:
-2المؤهل العلمى:
-3الوظيفة:
-4عدد سنوات الخبرة:
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-5عدد الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها سابقا:
 .المجال

اسم الدورة التدريبية

الجهة القائمة بالتدريب

المهارات الفنية

المهارات األنسانية

المهارات اإلدارية

 -6تفضل باختيار المهارة المطلوب التدريب عليها من المهارات التالية بوضع عالمة ( √ ) بجانبها:
نوع المهارات
مهارات فنية

المهارات
 -1اإللمام باألنظمة واللوائح
 -2الحاسب اآللى
 -3األعمال الميدانية

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

82

 -1مهارات اخرى فى التخصص (من فضلك
اذكرها):
..............................
..............................
 -1مهارات االتصال الفعال
 -2بناء فريق العمل
مهارات انسانية

 -3تحفيز الموظفين والعاملين
 -4مهارات اخرى (من فضلك اذكرها):
..............................
..............................
 -1القيادة
 -2التخطيط االستراتيجى
 -3التنظيم
 -4اختيار الموظفين
 -5تقييم أداء الموظفين
 -6إدارة التغيير

مهارات ادارية

 -7حل المشكالت واتخاذ القرارات
 -8إدارة األزمات
 -9إدارة الوقت
 -11إدارة االجتماعات
 -11إدارة الصراع فى بيئة العمل
 -12إدارة ضغوط العمل
 -13كتابة التقارير
 -14تفويض السلطة
 -15التفاوض
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 -16االبتكار
 -17مهارات اخرى(من فضلك اذكرها):
..............................
..............................
 -7من فضلك قيم أهمية التدريب على المهارات الموضحة بالجدول التالى باختيار اإلجابة المالئمة وفقا
لوجهة نظرك:
غير هام
تماما
1
2
3

غيرهام

هام

هام جدا

درجة أهمية التدريب على المهارات الفنية
درجة أهمية التدريب على المهارات اإلنسانية
درجة أهمية التدريب على المهارات اإلدارية

 -8تعليقات أخرى( برجاء ذكرها):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين بالجهاز االدارى بالكلية
االسم........................................... :

المـــــــحـــمــــول............................................ :

المسمى الوظيفي......................................... :

البريد اإللكتروني........................................... :

وصف موجز للمهام والمسؤوليات الوظيفية الرئيسية للمرشح للتدريب:
 ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................المهارات الوظيفية المطلوب تعزيزها لدى الموظف:
رقم
المهارة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

اســــــــــــــــــــــم الـمـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

( )















إدارة الوقت .....................................................................................................
مواجهة ضغوطات العمل ......................................................................................
مهارات اإلشراف الفعال .......................................................................................
مهارة إدارة االجتماعات .......................................................................................
اإلدارة باألهداف ...............................................................................................
مهارة حل المشكالت وإدارة األزمات .......................................................................
مهارة االتصال الفعال .........................................................................................
مهارات التعامل مع الجمهور .................................................................................
مهارة التخطيط اإلستراتيجي ................................................................................
مهارة التفاوض واإلقناع ......................................................................................
مهارة بناء فريق العمل وقيادتها .............................................................................
مهارة تقيم األداء الوظيفي ....................................................................................
مهارة إعداد التقارير والمراسالت ......................................................................
مهارة تبسيط اإلجراءات ...................................................................................
مهارة استخدام الحاسب اآللي (الرجاء تحديد نوع المهارة في بند المهارات اإلضافية أسفل

االستمارة) .................................................
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-16
-17
-18
-19
-21
-21

مهارة استخدام برامج التصميم الجرافيكي ) ................................. (Graphic Design
مهارة صنع القرار  .............................................................................................
مهارة تنمية التفكير اإلبداعي  ...............................................................................
اللغة اإلنجليزية  ................................................................................................
مهارات إضافية ................................................................................................ :
دورات تخصصية ............................................................................................. :

توقيع المتدرب:
التـــــــــاريـــخ:

وحدة ضمان الجودة
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استبيان اإلداريين عن نمط القيادة (عميد الكلية)
السادة  /اإلداريين .....
تحية طيبة وبعد ،،،
رجاء التكرم باإلجابة علي االستبيان بكل صراحة وموضوعية وسوف تحفظ إجابتك في سرية تامة .

نشكركم علي حسن تعاونكم
أوالً  :بيانات شخصية  :ــ
االســـــــــــــــم  ( .......................................... :اختياري ) .
الوظيفة الحالية .......................................... :
المؤهل الدراسي ........................................ :
العبارات

موافق
جدا

موافق

غير متأكد

معترض

معترض
جدا

يفسح عميد الكلية المجال أمام العاملين إبداء آرائهم فى
مجال العمل وطرح األفكار الجديدة
يفوض عميد الكلية سلطة اتخاذ القرار ويهتم بنتائج
األعمال أكثر من اهتمامه بتفاصيل العمل
يتعاطف عميد الكلية مع العاملين الذين يعانون صعوبات
ومشاكل حقيقية
يعمل عميد الكلية على تشجيع ومشاركة العاملين لمناقشة
المشاكل اإلدارية التى تواجههم للوصول إلى أفضل
الحلول الممكنة لها
يتيح عميد الكلية أكبر قدر من الحرية لموظفيه لممارسة
نشاطهم وإصدار القرارات التى يرونها مالئمه النجاز
العمل
يعتمد عميد الكلية على موظفيه دون توجيههم أو إشراكهم
فى اتخاذ القرار ويقتصر دوره فقط فى تقديم المشورة
يفوض عميد الكلية سلطة اتخاذ القرار على أوسع نطاق
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يسهل عميد الكلية سبل االتصال العطاء التوجيهات
والتعليمات وال يتدخل إال عندما تصبح المشاكل حادة
يركز عميد الكلية على اللوم والعتاب وتصيد األخطاء فهم
يهتم فقط على ما يجب أن يؤديه العاملون دون االهتمام
بمشاكلهم وحاجاتهم الشخصية
يطلب عميد الكلية من العاملين تقديم اقتراحات فى المشكلة
المطروحه ثم ينفرد هو باتخاذ القرار
يصدر عميد الكلية األوامر والتعليمات التى تتناول كافة
التفاصيل ويصر على تنفيذها
يبدو عميد الكلية صارما فى التعامل مع موظفيه
يتجنب عميد الكلية التدخل فى حل النزاعات بين موظفيه
أو أعضاءهيئةالتدريسوالهيئةالمعاونة
العاملين
ميول
على
الكلية
عميد
يغفل
وأعضاءهيئةالتدريسوالهيئةالمعاونه واتجاهاتهم
يتهرب عميد الكلية من مواجهة مشكالت العمل
يلزم عميد الكلية جميع العاملين بمستويات معينة من األداء
يحرص عميد الكلية أن يكون المتحدث الرسمى باسم
العاملين
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إستبيان العاملين بالجهاز اإلدارى فى تقييم أدائهم
الوظيفة
االسم :
المستوي التعليمي:
متوسط
ثانوي
جامعي
دبلومة
ماجستير
مدة الخدمة بجامعة فاروس
اقل من 3سنوات
من 3سنوات إلي  6سنوات
من  7سنوات إلي  11سنوات
كيف تنظر لتقييم أداء األفراد في جامعة فاروس؟
مهم
مهم جدا
تشارك في وضع معايير تقييم األداء
نعم

متوسط األهمية

ال

ما هي المعايير التي تفضل أن تقييم على أساسها ؟
الشخصية
السلوك
النتائج

كل ما سبق

أنت راضي على الطريقة التي تقييم بها
ال
نعم
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إذا كنت غير راضى عن الطريقة التى تقيم بها فما هو سبب عدم رضاك؟
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
يتم إخباركم بنواحي الضعف أو القصور لديكم
نعم

ال

تناقش رؤسائك في أدائك لمهامك
نعم

ال

تفضل أن تقيم أعمالك من طرف
الرئيس المباشر

مجموعة من المقيمين

الزمالء

تناقش رؤسائك في نتائج التقييم الخاص بك
نعم

ال
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استبيان الرضا الوظيفي للعاملين بالجهاز اإلدارى للكلية
اسم الموظف :
اختيارى
الوظيفة :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مستوى الرضا عن مدى مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة العمل
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن العالقات مع القيادات األكاديمية
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ القارارات الخاصة بهم
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى جدية وصدق عالقة العاملين مع القيادات اإلدارية
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى التعاون والمودة عين العاملين بالكلية
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى عدالة وشفافية عالقة القيادات مع المرءوسين
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى وضوح اختصاصات ومسئوليات العمل لدى العاملين
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى العدالة وعدم التمييز في توزيع المكافآت والحاوافز التشجيعية
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى توافر المعلومات وسهولة الحصول عليهاعند ااحاجة
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غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى توافر مناخ االبتكار وتطوير األداء
-11
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
مستوى الرضا عن مدى مالئمة الدورات التدريبية المتاحة لتخصصك الوظيفي
-11
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-12مستوى الرضا عن معايير تقويم األداء المعلنة والموثقة
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-13مستوى الرضا عن مدى توافر المتطلبات الوظيفية المناسبة لتحسين ظروف العمل
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-14مستوى الرضا عن مدى مالئمة ظروف العمل المادية لتحسين األداء
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-15مستوى الرضا عن مدى مالئمة أعباء العمل لمجهودك وأجرك وساعات العمل
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-16مستوى الرضا عن اعالن و توثيق قواعد التعيين والترقي
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-17مستوى رضاءك عن قواعد التعيين والترقي الحالية
غير راضى
غير راضى تماما
راضى تماما
راضى
-18اقتراحات أخرى

……………………………………………………….
……………………………………………………….
وحدة ضمان الجودة
بكلية السياحة وادارة الفنادق  -جامعة فاروس

دليل اإلستبيانات – كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس

92

استبيان اإلداريين عن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من خارج
الكلية حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم
سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه
المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب
تحقيقيها والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم
الكليه لدورها واهدافها ؟

5
6

موافق

غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م
1
2
3
4

االسئله

موافق غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم الموافقه

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
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 5هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده
فى الكليه ؟
 6هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه
وسبب وجودها فى المجتمع ؟
 7هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من
اسهام للمجتمع ؟
 8هل تتوافر فى الرساله ا) من نحن ؟
المحدثه البنود التاليه
ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا
العامه وماذا تميزنا عن
االخرين ؟
 9هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
 11هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب
؟
االسم ......................................:
الوظيفه ...................................:
جهة العمل ...............................:
مقترحاتكم......................................................................................................................................:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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استبيان اإلداريين عن األهداف اإلستراتيجية للكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس -بعمل استبيانآراء األطراف المعنية من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حول األهداف اإلستراتيجية للكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء
سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة.
األهداف االستراتيجية للكلية
 .1إنشاء هيكل تنظيمي مالئم لحجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جديدة
 .2تنمية الموارد (المالية والمادية) للكلية
 .3تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
 .4تنمية الموارد الذاتية للكلية وإنشاء وحدات ذات طابع خاص
 .5وضع وتفعيل نظام داخلي لضمان الجودة
 .6تطوير األداء والتحسين المستمر
 .7تحسين البرامج والمقررات الدراسية الحالية وطرح برامج جديدة متميزة تواكب إحتياجات سوق العمل
 .8توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 .9دعم مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 .11التوسع في أنشطة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة والتسويق الفعال للخدمات التي تقدمها الكلية
 .11طرح برامج متميزة للدراسات العليا
 .12توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة
االسم ...................................:
الوظيفة .............................:
مقترحاتكم:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة
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استبيان أولياء األمورعن نص رؤية ورسالة الكلية
تقوم كلية السياحة وإدارة الفنادق  -جامعة فاروس-بعمل استبيان آراء األطراف المعنيين من خارج
الكلية حول رؤية ورسالة الكلية ,حيث يهمنا اإلستفادة من آراء سيادتكم السديدة علما بأن اجابات سيادتكم
سوف تحاط بسرية كاملة.
رؤيه الكلية المحدثة
تتطلع كلية السياحة و إدارة الفنادق -جامعة فاروس –أن تصبح مركزا علميا و بحثيا وإستشاريا فى مجال
السياحة و الضيافة.
م

االسئله

1
2
3
4
5

هل تتسم الرؤيه المحدثه بالوضوح ؟
هل تتسم الرؤيه المحدثه بالمرونه ؟
هل الرؤيه المحدثه موجزه وسهله الفهم والتذكر ؟
هل تعبر الرؤيه المحدثه عن تطلعات الكليه المستقبليه ؟
هل تعكس الرؤيه المحدثه الغايات واالمال المطلوب تحقيقيها
والتميز الواجب احداثه فى االجل الطويل ؟
هل تبرز الرؤيه المحدثه مدى تميز الكليه ومدى تفهم الكليه
لدورها واهدافها ؟

6

موافق

غير
موافق

اذكر السبب فى حاله عدم
الموافقه

رسالة الكلية المحدثة
تلتزم كلية السياحة وادارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقديم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة
في مجاالت السياحة وإدارة الفنادق العداد خريج متميز علميا ً ومهنيا ً قادر على المنافسة في سوق العمل
السياحي محليا ً واقليميا ً وتفعيل دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
م

االسئله

1
2
3
4
5
6

هل اتسمت الرساله المحدثه بالشمول ؟
هل اتسمت الرساله المحدثه بالوضوح ؟
هل الرساله المحدثه موجزه ؟
هل الرساله المحدثه واقعيه ؟
هل تعكس الرساله المحدثه القيم والمعتقدات السائده فى الكليه ؟
هل تفى الرساله المحدثه بالغرض الرئيسى للكليه وسبب وجودها
فى المجتمع ؟
هل توضح الرساله المحدثه ما تقدمه الكليه من اسهام للمجتمع ؟

7
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8

9
11

هل تتوافر فى الرساله المحدثه
البنود التاليه

ا) من نحن ؟

ب) ماذا نقدم ولمن ؟
ج) ماذا نريد نحن ؟
د) ما هى فلسفتنا وقيمنا
العامه وماذا تميزنا عن
االخرين ؟
هل تتوافق الرساله المحدثه مع ما تقدمه الكليه ؟
هل اوضحت الرساله المحدثه خدمات الكليه للطالب ؟

االسم ......................................:
الوظيفه ...................................:
جهة العمل ...............................:

مقترحاتكم.................................................................................................................................:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

وحدة ضمان الجودة
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استبيان لقياس رضا العمال بالكلية عن الخدمات المجتمعية للكلية
الوظيفة :

االسم :
اإلدارة التابع لها :

تسعى كلية السياحة وإدارة الفنادق إلى قياس مدى رضا العاملين بها عن الخدمات المجتمعية التى قدمتها
لهم.لذا نرجو منكم استكمال بيانات هذة االستمارة (ضع عالمة √ تحت امستوى الرضا الذى يناسبك)
أوال :مامدى رضاك عن األنشطة المجتمعية التالية التى قامت بها الكلية لكم بشكل عام ؟
 -3إلى حد  -4راضى
 -2غير
-1غير
النشاط
راضى تماما

1
2
3
4
5
6

راضى

ما

 -5راضى
تماما

دورات تدريبية عن( مكافحة الحريق – محو
أمية)
أنشطة التوعية البيئية للعاملين
األسواق الخيرية
حملة البطاطين
شنطة رمضان
انشطة أخرى :نرجو ذكرها و تقييمها:
......................................................

ثانيا:إذا كان لديكم أية تعليقات على الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية لكم نرجو ذكرها:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
وحدة ضمان الجودة
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