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مقدمة
يتشرف فريق العمل المنوط به اعداد التقرير السنوى لكليه السياحه وإدارة الفنادق بتقديم اسمى آيات الشكر لجميع من
ساهم فى إخراج هذا العمل خاصه السيده الدكتورة  /امانى رفعت – عميد الكليه
للتسهيالت التى قامت بها والمساهمه بالرأى والمراجعه الفعاله لمتن هذا العمل  ،كما نتقدم بأسمى آيات الشكر الى
السيده الدكتورة  /لمياء إبراهيم مدير وحده ضمان الجوده لما قدمته من بيانات ومعلومات .
والدكتور  /إسالم فتحى نائب مدير وحده ضمان الجوده عن دوره في إعداد التقرير واالستاذه  /داليا حسن لما قدمته فى
تنسيق وتصميم هذا التقرير .

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان للزمالء جميعا لنكون سندا لكليتنا فى مسيرتها نحو التطور المستمر .
وهللا الموفق

عميد الكليه
أ.د  /أمانى رفعت
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فريق إعداد التقرير السنوي
الفريق اإلداري

أ.د  /امانى رفعت
د  /لمياء ابراهيم
د  /اسالم أحمد فتحي

(رئيس مجلس إدارة وحده ضمان الجوده(
( المدير التنفيذى لوحده الجوده(
(نائب مدير وحده ضمان الجوده(
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قائمة المحتويات

الموضوع
 -1بيانات عامة

رقم الصفحه
2

 - ٢رؤیة الكلية ورسالتھا وأھدافھا

7

 - ٣إنجازات وأنشطة متميزة شاركت فيھا المؤسسة خالل العام الماضي

8

 - ٤تقریر األداء

9
أوال  :القدرة المؤسسية

 -1التخطيط اإلستراتيجي

9

 - ٢الھيكل التنظيمي للكلية

9

 - ٣القيادة والحوكمة

11

 - ٤المصداقية واألخالقيات

11

 - ٥الجھاز اإلدارى

11

 - ٦الموارد المالية والمادیة

12

- ٧المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

11

ثانيا  :الفاعليه التعليميه
 -1الطالب والخریجون

18

 -٢المعایيراألكادیمية

22
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البرامج /المقررات الدراسية

22

 - ٣التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة

23

 - ٤أعضاء ھيئة التدریس

27

 -٥البحث العلمي واألنشطة العلمية

29

 - 6إدارةالجودة

31

 -7انجازات الوحدة خالل العام الدراسى 2116-2111

33
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تقرير سنوي مقدم من كلية السياحة وإدارة الفنادق
للعام الدراسي 1025-1024
 - 2بيانات عامة
جامعة فاروس
اسم الكلية /السياحة وإدارة الفنادق
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريس السياحة وادارة الفنادق
صدر القرار الوزارى رقم ( )118لسنة ( )2119بمعادلة الدرجة الممنوحة بدرجة البكلوریوس في تخصصي إدارة
الفنادق و السياحة التى تمنحھا الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  39لسنة  1972والئحته التنفيذیة
من كليات السياحة و إدارة الفنادق فى التخصص المناظر.
مدة الدراسة 3( :سنوات)
تاريخ التأسيس)2116/9/1( :
نظام الدراسة( :الساعات المعتمدة )Credit Hours
لغة الدراسة( :االنجليزیة)
عميد الكلية( :أ.د  /أماني رفعت)

المحافظة ( :االسكندریة)

هاتف شئون الطلبة)+212- 2877881( :

هاتف اإلدارة)+212- 2877111( :

فاكس)+212 - 2821239( :

البريد اإللكتروني)Tourism@pua.edu.eg ( :

هاتف وحدة ضمان الجودة)+212 2877221( :

البريداإللكتروني(qau.tourism@pua.edu.eg):



الجامعة التابعة لها:

جامعة فاروس ،وهى أول جامعة مصریة خاصة باألسكندریة تم أنشاؤھا بالقرار الجمھورى رقم ٢٥٢لسنة ٢٠٠٦
والقرار الجمھورى رقم  ٣٠٢لسنة  ٢٠٠٢معتمدة ومعادلة شھاداتھا من المجلس األعلى للجامعات المصریة ووزارة
التعليم العالى .عضو أتحاد الجامعات العربية وعضو أتحاد الجامعات األورومتوسطية .تم إنشاء الجامعة تبعا ألحدث
المعایير العالمية وتم تجھيزھا بأعلى مستوى من المعامل التعليمية المتقدمة .وقد قامت الجامعة بتوقيع مجموعة من
أتفاقيات التعاون مع جامعات أوروبية وأمریكية متقدمة لألستفادة من أساليب التعليم الحدیثة والتطویر المستمر فى العلوم
المختلفة و تطبيق نظم الجوده العالمية .ویتم تبادل الطلبة وھيئات التدریس بين جامعة فاروس والجامعات المختلفة
لألستفادة من تجارب الجامعات األخرى تحقيقا لمزید من التطویر.


الموقع الجغرافي :

تقع جامعة فاروس بمنطقة سموحة شارع قنال المحمودیة االسكندریة ص  .ب  27سيدي جابر االسكندریة – رقم بریدي
 .21211الموقع یبعد اقل من  3كم من مركز مدینة االسكندریة.
مبني الكلية :تقع كلية السياحة وادارة الفنادق ضمن مبنى مجمع الكليات النظریة والمكون من  6أدوار بمساحة اجمالية
 2731م 22331 = 6  1م .1یوجد مبنى اداري منفصل یخدم كليات الجامعة مكون من  6أدوار بمساحة  711م6  1
=  3261م 1ویضم األقسام اإلداریة المركزیة للكليات التابعة للجامعة وقيادات الجامعة .وقد تم تخصيص الدور الخامس
والدور السادس بالمبني النظري لكلية السياحة وادارة الفنادق مع التمتع بالخدمات التعليمية بالمبني النظري مثل معامل
اللغات (عدد  )3ومعامل الكمبيوتر (عدد  )2والمدرج الرئيسي (سعة  250طالب) والمدرجات ذات السعة المتوسطة
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(سعة  111طالب).
الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة :
(بكالوریوس السياحة وادارة الفنادق) .صدر القرار الوزارى رقم ( )118لسنة ( )2119بمعادلة الدرجة الممنوحة بدرجة
البكلوریوس في تخصصي إدارة الفنادق و السياحة التى تمنحھا الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم
 39لسنة  1972والئحته التنفيذیة من كليات السياحة و إدارة الفنادق فى التخصص المناظر.
تاريخ اعتماد التقرير
اسم وتوقيع عميد الكلية
خاتم الكلية

 -1رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
رؤية الكلية:
تتطلع كلية السياحة وإدارة الفنادق -جامعة فاروس – أن تصبح مركزا علميا وبحثيا واستشاریا فى مجال السياحة
والضيافة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
رسالة الكلية:
تلتزم كلية السياحة وإدارة الفنادق – جامعة فاروس – بتقدیم خدمات تعليمية من خالل برامج مميزة ومتطورة في مجاالت
السياحة وإدارة الفنادق إلعداد خریج متميز علميا ومھنيا قادر على المنافسة في سوق العمل السياحي محليا وإقليميا وتفعيل
دور الكلية في خدمه المجتمع والبيئة ودعم البحث العلمى المتطور.
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األهداف األستراتيجية للكلية:
 )1تحدیث الھيكل التنظيمي ليالئم حجم وطبيعة نشاط الكلية وإستحداث وحدات جدیدة
 )2دعم وتعزیز الموارد المادیة للكلية
 )2تنمية الموارد الذاتية للكلية ورفع كفاءة استخدامھا
 )3التنمية المستمرة لقدرات ومھارات الكوادر األكادیمية واإلداریة
 )1إنشاء نظام فعال الدارة الجودة والتحسين المستمر لالداء
 )6تحدیث وتطویر البرامج األكادیمية ومقرراتھا وطرح برامج جدیدة متميزة
 )7توفير بيئة تعليمية متطورة تضمن اإلبتكار واإلبداع
 )8تعزیز مبادرات الشراكة والتواصل المستمر مع األطراف المجتمعية
 )9التوسع في األنشطة المجتمعية والبيئية وتفعيل دور الكلية في التنمية المستدامة
 )11تطویع أساليب متطورة للتسویق الفعال لخدمات وأنشطة الكلية
 )11توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة
 )12إعداد وطرح برامج متميزة للدراسات العليا.

 -3إنجازات وأنشطة متميزة شاركت فيها الكلية خالل العام الدراسي
تقوم الكلية بإبراز أھم اإلنجازات التي تظھر تميزھا – على سبيل المثال:
 حصول أعضاء الھيئة التدریسية على جوائز محلية أو دولية أو براءات اختراع. حصول الطالب بالكلية على جوائز محلية أو دولية (علمية ،ثقافية ،ریاضية.)... مشاركة أي من العاملين بالكلية أو أي من طالبھا في أنشطة ذات طابع وطني أو دولي. -اختيار أي من العاملين بالكلية لمنصب وطني أو دولي.
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م

أسم المشارك

2

ا.د أماني حسن
رفعت

وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر
أسم النشاط
عضو بالھيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد
ومراجع معتمد بمؤسسات التعليم العالى
 مراجع خارجى معتمد لكليات السياحة والفنادقوبرامج ومقررات الكليات
 عضو بلجنة المعایير األكادیمية لقطاع السياحةوالفنادق من  2119حتى اآلن

كلية السياحة وإدارة الفنادق
الجهة المشاركة

الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد

محكم بالمجالت العلمية لقطاع السياحة والفنادق (مجلة كلية السياحة والفنادق
كلية السياحة والفنادق بالفيوم – اإلتحاد اإلقليمى لقطاع بالفيوم – كلية السياحة
والفنادق "جامعة قناة
السياحة والفنادق
السویس
.1

عضو بشركة بالتفورم للحلول االمنة PSSلتقييم شركة بالتفورم للحلول
ا.م.د لمياء مصطفي الخدمة فى منشأت تقدیم خدمة االعذیة و المشروبات االمنة
المختلفة منذ  2111وحتى تاریخة

-تقرير األداء

أوالا :القدرة المؤسسية

 -2التخطيط االستراتيجي
في ھذا الجزء توضح الكلية ما یلي:
 تذكر الكلية ما قامت بتنفيذه من خططھا التنفيذیة لتحقيق رسالتھا ومھامھا وأھدافھا االستراتيجية مقارنة بمؤشراتالمتابعة واألداء المحددة بالخطة.
 .1تم نشر الرؤیة والرسالة المعدله من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة.
 .2اعتماد وثيقة الخطة االستراتيجية في مجلس الجامعة.
 .2عقد دورات تدریبية مختلفة لرفع الوعى وتنمية القدرات باإلشتراك مع مركز ضمان الجودة بالجامعة فى
مجاالت التخطيط اإلستراتيجى وتوصيف المقررات والمراجعة الخارجية.
 -1الهيكل التنظيمي
 االنتھاء من تعدیل وتحدیث الھيكل التنظيمى. اعتماد الھيكل التنظيمى بمجلس الكليه اعتماد التوصيف الوظيفى لجميع وظائف المؤسسة. ألقسام وإدارات الكلية وسد العجز فى التخصصات الشاغرة. تزوید وتدعيم إدارات الكلية واألقسام العلمية المختلفة بالحواسب اآللية وتقنيات وسائل االتصاالت الحدیثةوتوفير البرامج المناسبة وتوصيلھا بشبكة المعلومات وربطھا بإدارات الكلية المختلفة.
 وضع خطة تدریبية تغطى االحتياجات التدریبية . -طرح وتنفيذ برامج تدریبية وفق إطار زمني محدد.
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تذكر الكلية في ھذا الجزء إن كانت قد استحدثت أو ألغت أیة إدارات أو أقسام أو وحدات في ھيكلھا التنظيمي أو إن كانت
قد أجرت أیة تعدیالت في الھيكلية واالختصاصات وما أسباب ذلك؟ وھل تم اعتمادھا وتوثيقھا.
 -3القيادة والحوكمة
في ھذا الجزء توضح الكلية ما یلي:
البرامج التدریبية التي تم تنفيذھا للقيادات األكادیمية وعدد المشاركين فيھا ومعایير اختيار القيادات االكادیمية. تم تحدید معایير اختيار القيادات االكادیميه. تم تحدید االحتياجات التدریبية للقيادات األكادیميه الجدیدة بالكليه. وضع خطة االحتياجات التدریبية لھم وفقا لتلك االحتياجات. تم عرض الخطة المعدله بورشة عمل للقيادات األكادیميه وتم الموافقه عليھا واعتمادھا بمجلس الكليه . تم اعداد خطة لتنمية الموارد الذاتيه . تم خالل العام الدراسى  2116-2111تعيين بعض القيادات األكادیمية مثلجدول( )1یوضح القيادات األكادیمية الجدیدة
الموقع األكاديمي
االسم
عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق
ا.د أماني رفعت
قائم بعمل رئيس قسم إدارة الفنادق
ا .م.د لمياء مصطفى

القسم
الدراسات السياحية
إدارة فنادق

جدول ( )2یوضح الدورات التدریبية التي تلقاھا القيادات اإلداریة
تاريخ انعقاد الدورة
التدريب
الموقع اإلداري
االسم
2113-11-23
التخطيط األستراتيجي
عميد الكليه
ا.د أمانى رفعت
2113-11-26
الطالب والخریجون
2113-12-21
المعایير االكادیمية-البرامج والمقررات
التحليل البيئي والخطة التنفيذیة للخطة 2111-8-21
االستراتيجية
 -4الجهاز اإلداري:
في ھذا الجزء تذكر الكلية ما قامت به فيما یتعلق بما یلي:
 تم تحدید االحتياجات التدریبية للموظفين والقيادات األداریة وجارى اعداد خطط للتدریب فى ضوء ھذهاالحتياجات.
 تم وضع األليات الالزمة لتحدید آراء الموظفين والقيادات اإلداریة حيث تم ما یلى: تم تحدید راى الموظفين فى نظام التقييم الخاص بھم واعداد تقریر بذلك. تم تحدید عوامل الرضا و عدم الرضا للموظفين واعداد تقریر بذلك. تم تقدیم طلب لعقد ورشة عمل مع القيادات اإلداریة لعرض النتائج عليھم التخاذ اإلجراءات التصحيحيةالمطلوبة.
 الموارد المالية والمادية :في ھذا الجزء تذكر الكلية ما قامت به فيما یتعلق بما یلي:
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 تدعيم البنية األساس للكلية (المباني ،القاعات ،التھویة وغيرھا) مبررة بتحقيق أھداف تعليمية أو الوصول إلى تحقيقرؤیتھا وسالتھا وأھدافھا االستراتيجية.
 تعلق الكلية على العجز في تحقيق متطلباتھا وأسبابه وما قامت به من محاوالت للتغلب على ھذا العجز. جاري اعداد بيان من  NORMSللتسھيالت المادیه للكليه بما فيھا المدرجات وقاعات الدراسه والمعاملوالمحاكيات والمكتبه وتسھيالت األنشطة الطالبيه والعياده الخارجيه.
 جاري إعداد بيان عن كافة التجھيزات فى المحاكيات (المطبخ –المطعم التعليمى -الغرفه الفندقية – مكتب شركةالسياحه).
 مساحة المبانى بالكلية متالئم مع طبيعة أنشطة الكلية ومتناسبة مع المعایير القياسية ویوضح جدول ( )--حصرالقاعات التدریسية والمدرجات والمعامل باألقسام العلمية بكلية السياحة وإدارة الفنادق.
 الطاقة االستيعابية لكلية السياحة وإدارة الفنادق:المدرج
 1/2مدرج ×  211م
 1مدرج ×  181م

السعة الطالبية

السعة الكلية

 211طالب

 121طالب

 111طالب

 111طالب

 21طالب

 281طالب

 36طالب

 128طالب

2

 26طالب

 26طالب

2

 26طالب

 26طالب

 61طالب

 61طالب

2

2

2

11فصل ×  12م
2

 2فصل ×  71م

 1معمل حاسبات ×  117م

 1معمل لغـــــات ×  117م
 1مكتبة ×  211م

2

االجمــــــــالي



 030طالب

المعامل والمحاكيات الخاصة بالكلية:

 .1المطبخ التعليمي :بمساحة  172م 2یتضمن كافة التجھيزات الفنية للمطابخ الفندقية من مناطق االعداد والتجھيز ثم
منطقة الطھي (ملحق بھا مدرج تعليمي مزود بالمرایا العاكسة) وأركان اعداد االطعمة المختلفة (اللحوم واألسماك
والمخبوزات وغيرھا من مناطق االعداد) ثم منطقة التجھيز والتقييم والخدمة .وللمطبخ باب للتخدیم متصل مباشرة
بصالة المطعم.
 .2المطعم :وھي قاعة تتضمن كل أنواع مناطق الجلوس بالمطاعم لتدریب الطالب على ادارة وتشغيل وخدمة المطاعم.
وملحق به بار كامل مجھز بخلفية من المرایا واألرفف.
 .3الغرفة الفندقية التعليمية :وھي تماثل جناح للنوم یتضمن الغرفة بكامل محتویاتھا وكذا الردھة التي بھا دوالب
المالبس و الميني بار والخزینة یضم الجناح الحمام المجھز بأعلى مستوى من األثاث الثابت واألجھزة الصحية.
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 .4غرفة ال House keepingالتعليمية :وھي غرفة مجھزة ومماثلة لغرف خدمة الدور بالفنادق الكبرى
 .5شركة السياحة والمكتب األمامى التعليمي :مكتب مزدوج األغراض لالستخدام كمكتب سياحي ومكتب أمامي ومكتب
طيران بمساحة  76م 2یتضمن كاونتر الخدمات السياحية كخدمة حجز الطائرات والفنادق والرحالت السياحية وبه
منطقة جلوس العمالء مجھز بالكامل كمكتب تدریبي به 1أجھزة كمبيوتر كاملة المشتمالت محملة بالبرامج
المتخصصة  :امادیوس و فيدیليو وجھاز طابعة.
1

 .6معامل الكمبيوتر :یوجد عدد  2معمل حاسبات بمساحة  117م سعة  26طالب بالدور األول من المبنى النظري
 .7معامل اللغات :یوجد عدد  2معمل لغات بمساحة  117م 1سعة  26طالب بالدور األول من المبنى النظري
 .8المكتبـــــة :یوجد بھا مجموعة من الكتب العلمية التي تختص بمجال العمل الفندقي والسياحي ألقسام إدارة الفنادق
والسياحة والعلوم المرتبطة بھذا المجال اصدارات حدیثة منھا الكتب الدراسية المقررة على الطالب  text bookوأخرى
مراجع  Referenceباللغات االنجليزیة والعربية .بجانب الكتب المتخصصة لتدریس اللغات األخرى (الفرنسية ).....و
بعض  CDsالتعليمية المتخصصة في مجال السياحة والفنادق.
 .9كما یتوفر بالجامعة العدید من الخدمات المتميزة والتى تعتبر دعماً أكادیمياً ومادیاً للطالب مثل:
 مركزاً للنسخ ( )Copy Centerتتوفر به جميع المحاضرات ومذكرات الحصص العملية بأسعار خاصة لطالبالجامعة.
 الموقع اإللكتروني للجامعة ( )www.pua.edu.egوخدمة اإلنترنت الالسلكية والبرید اإللكتروني الجامعيللطالب.
 فرصة لدراسة وتعلم العدید من اللغات األجنبية المختلفة مثل اإلنجليزیة والفرنسية واأللمانية واألسبانية من خاللتنظيم دورات تدریبية بمعامل كلية اللغات والترجمة المجھزة بالعدید من المواد التعليمية السمعية والبصریة والمتصلة
بشبكة االنترنت ،ویتم تنظيم ھذه الدورات بصفة دوریة وبأسعار مقبولة ویتم اإلعالن عنھا على الموقع اإلليكتروني
للجامعة.
 قاعة تسع خمسمائة شخص للمناسبات والحفالت الطالبية ویتم استخدام ھذا المسرح لكافة األغراض التي تھمالمجتمع الطالبي.
 قاعة كبرى فاخرة للمؤتمرات واإلحتفاالت وتسع ما یقرب من  1111فرد. فرع للبنك التجاري الدولي ( )CIBداخل الجامعة لتقدیم خدمة بنكية متميزة للطالب ،وتسھيل سداد المصروفاتالدراسية وانجاز جميع المعامالت البنكية.
 دار للمغتربين داخل الجامعة فى مقابل أسعار خاصة للطالب. خدمات وتسھيالت إضافية للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة ،مثل ممرات خاصة لسھولة الوصول إلى المباني،وتصميم واسع البواب المصاعد والمدرجات والفصول الدراسية.
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 توفر الرعایة الصحية للطالب بدءاً من إلتحاقھم بالجامعة وطوال فترة دراستھم فيھا .حيث تقدم العيادة الطالبيةخدمة اإلسعاف األولي وقياس ضغط الدم ومستوى السكر ونقل المحاليل الوریدیة ،والعالج بمخفضات الحرارة
ومسكنات األلم.


التسهيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية:
2

 -1منطقة المالعب الریاضية  29111م ( )% 27.3وتشمل:
-

ملعب نجيلة كرة قدم

-

( )2ملعب كرة قدم خماسى

-

ملعب لكرة الطائرة

-

ملعب لكرة السلة

-

ملعب لكرة اليد

-

( )3مالعب تنس
2

 -2المسرح الطالبي 811م

 -2مبنى الكافتریا واألنشطة الطالبية 1111م

2

2

 -3قاعة استذكار الطالب  1111م

 -1المدرج الرئيسى للندوات والمسابقات الثقافية وغيرھا ( 211 )D112م
 .7المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
قامت الكلية من خالل قطاع شئون البيئة بالكلية بأنشطة متعددة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا
لخطتھا السنویة والخطة اإلستراتيجية للكلية وتشمل:
اوالا  :في مجال توثيق العالقة بين الكلية والمجتمع






قامت الكلية بالعدید من الزیارات الميدانية لألطراف المجتمعية:
 oرحلة العلمية لطالب قسم الدراسات الفندقية لمعرض التجھيزات الفندقية الثالث والثالثون الھيس
بتاریخ .2113-11-12
 oتنظيم أحتفال بمناسبة السنة الميالدیة الجدیدة یوم الثالثاء الموافق .2116-12-21
 oرحلة علمية لطالب قسم الدراسات السياحية یوم  2113-1-21بشارع المعز لزیارة المعالم اآلثریة.
قامت اللجنة االجتماعية بزیارة مركز ایادي المستقبل لمرضي السرطان خلف الدوان تاون .باإلسكندریة یوم
الثالثاء الموافق  .2111-3-28وقام الطالب بتوزیع الھدایا علي المرضي.
قامت اللجنة االجتماعية بالكلية بزیارة الي دار الورمان لألیتام باألسكندریة .وقام الطالب بشراء العدید من علب
لبن األطفال والحفاضات.
قامت اللجنة االجتماعية بتنظيم سوق حملة للبطاطين والذى سيقام یوم الثالثاء الموافق  ، 2111-2-22وقامت
الحملة بتشجيع الطلبة على التبرع بشراء بطانيات جدیدة  ،ولقد استجاب الطلبة لتلك الحملة .
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 قامت اللجنة االجتماعية بالكلية سوق خيرى فى ربيع  2111/2/17فى وقت األنشطة الطالبية  ،حيث سيتم
تشجيع الطلبة على التبرع سواء لمن یرغب بالتبرع عينيا بمالبس قدیمة أو بمنتجات غذائية  ،وتم تسعير
المالبس طبقا لنوعيتھا وتسعير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.
 قامت اللجنة االجتماعية بالكلية بزیارة دار زھور الحياة الخيریة لألطفال للمعاقيين یوم  2113/12/1في
شارع االذاعة بمنطقة باكوس ،وقام الطالب بشراء بعض االحتياجات التي تنقص المركز من مواد غذائية
ومالبس ،كما قاموا بشراء بعض الحلویات والھدایا البسيطة لألطفال.
 زیارة دار المسنين بزیزینيا (دار الھنا) في شارع االذاعة في وقت النشطة الطالبية الثألثاء الموافق یوم
 2113/12/2وقامت الطالب بتوزیع بعض الھدایا الرومزیة علي المسنات المقيمات بالدار مثل العصير
والبسكویت وبعض الحلوي.
 قامت الكلية أیضا بتنظيم الثاني ملتقى للتوظيف لتوفير وظائف للخریجين یوم  2111-3-22وقد حضر الملتقى
أ.د /عبد المنعم موسي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ،وا.د /محمد نزیه نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب ،وأ.د /محمود محي الدین نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا وأ.د /ماجدة
المسيك ،نائب رئيس الجامعة للعالقات الخارجية ووحدة ضمان الجودة وأ.د /أماني رفعت ،عميدة كلية السياحة
وإدارة الفنادق ،والسادة أعضاء ھيئة التدریس والھيئة المعاونة والطالب من مختلف الفرق الدراسية بالكلية و قد
شارك كل من الشركات السياحية و الفنادق التالية في الملتقى التوظيفى للكلية :
م

أسم المنشأة

2

فندق هلنان -فلسطين

1

هيلتون – جرين بالزا هيلتون  /كينج رانش

3

منشآت العبد السياحية

4

فندق شيراتون المنتزة

5

مجموعة سافوى شرم الشيخ
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6

ماكدونالدز االسكندرية

0

مجموعة برادايز ان

20

الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة

22

غرفة شركات ووكاالت السياحة والسفر باالسكندرية

21

شركة كاشا للسياحة

23

شركة العز الدولية للسياحة

24

شركة داماس للسياحة

25

شركة فاميلى للسياحة

26

مجموعة شركات هاى اليتس – شركة الو ترافيل – شركة نيو هاى اليتس

27

شركة راماسايد للسياحة
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20

خطوك الطيران السعودية

10

شركة مصر للطيران
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تم عقد المؤتمر العلمي الرابع لكلية السياحة و إدارة الفنادق:
عقدت كلية السياحة و إدارة الفنادق مؤتمرھا الطالبى السنوي الرابع للعام االكادیمى  2111 / 2113و ذلك في تقييم
مستوى اإلنجاز االكادیمى و المھنى العضاء ھيئة التدریس و الھيئة المعاونة و المستوى العلمى و الثقافي للطالب و
ضمان ممارسة العملية اإلداریة بالكلية في اطار من الشفافية و االبداع .
و في اطار تلك المنظومة الفكریة و االكادیمية ناقش المؤتمر العدید من التطورات و األنشطة التي تمت بالكلية خالل العام
االكادیمى  2113-2112تحت مسمى الكلية في عام وو أیضا مناقشة المشكالت و الصعوبات و التحدیات التي واجھة
الكلية و كيفية حلھا في اطار من المناقشات العلنية و الشفافية بين األطراف المعنية و المستفيدین الداخليين و الخارجيين و
ذلك بحضور السادة أعضاء ھيئة التدریس و الھيئة المعاونة و الطالب و أولياء األمور و أیضا نخبة من ممثلي صناع
القرار في صناعة السياحة و الضيافة و ممثلي سوق العمل السياحى و الفندقى
محاور المؤتمر :
-

عرض لتوصيات المؤتمر الثالث للكلية للعام االكادیمى 2112-2112

-

أنشطة و إنجازات الكلية عام 2111-2113

-

قياس مؤشرات األداء و مدخالت و مخرجات الفاعلية التعليمية ( ھيئة التدریس و الھيئة المعاونة  -العاملين – الطالب
–الخریجين– ممثلي سوق العمل – المجتمع المحلى )

-

مناقشة عمليات التطویر و التحسين المستمر لألداء المستقبلي للكلية .

-

تم تكرم األستاذ الدكتور /مني بركات علي مجھوداتھا في تأسيس الكلية.

و في النھایة ان ھذا التقریر قد تم من خالله عرض اھم إنجازات كلية السياحة و إدارة الفنادق في جامعة فاروس في العام
االكادیمى . 2111/2113
ثالثا :في مجال االرتقاء بمستوى الخريجين ومنسوبى مؤسسات المجتمع
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تم اقامةة نةدوة عةن أصةول اللياقةة فةي صةناعة الضةيافة قةدمھا األسةتاذ /محمةد عبةد الةرازق مةدیر المةوارد البشةریة بفنةدق
ھيلتون جرین بالزا یةوم  ،2111/1/21وقةدم باالستضةافة عةن اصةول التعامةل مةع النةزالء والعمةالء فةي صةناعة السةياحة
والضيافة ،وكان ھناك تفاعل شدید من قبل الطالب.
ثانياا :الفاعلية التعليمية
أ -

الطالب والخريجون
أوال :شئون التعليم والطالب:
قامت لجنة شئون التعليم والطالب خالل العام الجامعي 2116-2111بمتابعة الفاعلية التعليميه في جميع البرامج
العلمية في الكلية وبتقدیم الكثير من األقتراحات واتخاذ العدید من التوصيات الھامھ المرتبطة بتطبيق معایير
األعتماد األكادیمي والجودة والتي اقرھا مجلس الكلية الموقر بشأن حل المشكالت والمعوقات التي یتعرض لھا
الطالب جراء تطبيق نظام الساعات المعتمدة وما نتج عنه من حاالت تعثر للعدید من الطالب.

ب :الشئون األدراية ألدارات قطاع شئون التعليم والطالب:
أ -شئون الطالب:
 إتمام أجراءات إستقبال الطالب الجدد وإستالم ملفاتھم .
 بدء أجراءات التشعيب لطالب الفرقة الثالثة عقب األنتھاء من مرحلة القيد والتسجيل لھم .
 إسراع مراحل التسجيل المبكر وصوال لبدء الدراسة إعتبارا من األسبوع الثانى من بدایة العام .
 الجامعى.
 إستخراج الكارنيھات للطالب عقب تحصيل الرسوم الدراسية منھم.
ب-شئون التعليم:
 إعداد الجداول الدراسية لكل فصل دراسى قبل بدایته بوقت كاف .
 ابالغ األقسام بالجداول الدراسية للمراجعة وإعداد الخطط الدراسية كل قسم على حده .
 إعداد كشوف األرشاد األكادیمى وتوزیعھا على السادة المرشدین .
 إعالن الجداول الدراسية عقب إعتمادھا على الطالب داخل كل قسم ،والمتابعة مع الساده المرشدین األكادیميين
خالل مرحلة إستيفاء الطالب أستمارات تسجيلھم لمقررات كل فصل دراسى.
 مراجعة استمارت تسجيل طالب البرامج المختلفة لمقررات كل فصل دراسى .
 تفریغ استمارات تسجيل المقررات لكل برنامج على حده .
 متابعة مرحلة ( الحذف واالضافھ) للمقررات المراد حذفھا اوالمراد اضافتھا .
 متابعة مرحلة األنسحاب من مقرر .
 األنتھاء من قوائم المواد عقب األنتھاء من مراجعة إستمارات التسجيل وإنتھاء مرحلة الحذف واألضافة
واالنسحاب من المقرر.
 متابعة أنتظام الطالب  ،وعمل األنذارات األكادیمية  ،بالتواصل مع الساده المرشدین األكادیميين .
 األستعداد والتجھيز لألعمال األمتحانية المختلفة .
 تجھيز قاعات االمتحانات النظریة ،وتحقيق التوازن بين القدرة األستيعابية لھا وأعداد الطالب المفترض عقد
األمتحان لھم فيھا.
 تقدیم الدعم والمعاونة األداریة المطلوبة ألعمال الكنتروالت قبل وأثناء عقد األمتحانات النظریة .
 متابعة إعتماد النتائج ثم إعالنھا للطالب .
 المراجعات الدوریة للنتائج السابقة وفقا للمالحظات التى تسفرھا تتبع الساعات المكتسبة للطالب .
 المفترض تخرجھم ،أو المراجعات التى تتم على بيانات التقدیرات المطلوب أستخراجھا لخریجى الساعات
المعتمدة.
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المعاونة فى أعمال لجان إعادة الرصد التى تعقد عقب إعالن النتائج.
متابعة أعمال اللجان الفنية واألجتماعات الدوریة التى یعقدھا السيد ا.د /عميد الكلية مع السادة رؤساء األقسام و
المرشدین األكادیميين واعضاء ھيئة التدریس بغرض استعراض مالحظاتھم بشأن تطبيق الالئحة وتالفى أوجھ
القصور التى تعترضھم وحل مشاكل الطالب المتعثرین.

ج-شئون الخريجين:
 أستالم كشوف التدریب الصيفى ومراجعتھا على الطالب الناجحين .
 متابعة وتجھيز افادات إدارة التربية العسكریة بالجامعة على إخالءات طرف الطالب التى توضح موقفھم من
تأدیتھم لدورة التربية العسكریة من عدمه.
 استالم طلبات إستخراج الشھادات المؤقتة (عربى +إنجليزى) وتحریرھا بعد سداد المتقدم بالطلب للرسوم
المقررة.
 إستالم الشھادات األصلية عقب إعتمادھا من إدارة الجامعة وتسليمھا للطالب
 أستخراج افادات للطالب بترتيبھم على الدفعة للجھات المتقدمين فيھا لشغل وظائف معيد.
 استالم طلبات إستخراج بيانات التقدیرات( عربى  +إنجليزى )وتحریرھا بعد سداد المتقدم
بالطلب للرسوم المقررة.
 استالم طلبات إستخراج بيانات الدرجات( عربى  +إنجليزى )وتحریرھا بعد سداد المتقدم بالطلب للرسوم
المقررة.
 اعداد سجل الخریجين لكل دفعة على حدة .
 الرد على استفسارات جھات العمل( داخل وخارج مصر )التى ترد بشأن خریجى الكلية ودقة وصحة بياناتھم
العلمية من واقع الشھادات التى تقدموا بھا إليھم.
 أرسال قوائم ترتيب الخریجين على دفعات التخرج إلى الجھات المعنية بتعيين أوائل الخریجين،مع المتابعة
التحدیث الدائم لھا وفق المستجدات التى تطرأ عليھا نتيجة تعيين بعضھم معيدین.
جـ  -دعم الطالب من خالل الخدمات التي تقدمها ادارة رعاية الطالب بالكلية
 فى بدایة العام الدراسي قامت لجنة التعليم و األنشطة الطالبية باستقبال الطالب الجدد وعمل حفل تعارف بينھم
وبين السادة أعضاء ھيئة التدریس و رؤساء األقسام العلمية لشرح ما سوف یتم تدریسه باألقسام العلمية بالكلية
وإزالة أي رھبة لدى الطالب .
 تم تعریف الطالب بأماكن صنادیق المقترحات واالستفسارات بمبانى أقسام الكلية وكذلك یتم مراجعة وفتح ھذه
الصنادیق والرد على االستفسارات كل حسب تخصصه.
 تقوم لجنة التعليم و األنشطة الطالبية یقوم بالرد على استفسارات الطالب ألي أسئلة وكذلك الحضور فى أى
مشكلة تخص الطالب وتقدیم العون له  .وكذلك بث روح الخير فى نفوس الطالب وذلك بتنظيم زیارات للطالب
إلى الجمعيات الخيریة مثل ( دار ایتام وحفل یوم اليتيم) وكذلك المؤسسات االیوائية وذلك لربطھم ببعض فئات
المجتمع.
 إقامة حفل ختام األنشطة الطالبية .فى نھایة العام لتوزیع شھادات تقدیر على الطالب المشاركين فى األنشطة
المختلفة.
جدول ( )3باعداد الطالب منذ افتتاح الكلية عام  1007 -1006حتي العام الحالي 1025-1024
الفرقة الثالثة
العام األكاديمى

الفرقة
األولى

الفرقة
الثانية

سياحة
ذكور

إناث

الفرقة الرابعة

إدارة فنادق
ذكور

إناث
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سياحة
ذكور

إناث

إدارة فنادق
ذكور

إناث

العدد
اإلجمالى

عدد
الخريجين
--

جامعة فاروس
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--

1007/1006

--

--

--

--

--

--
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--

--

--

---

1002/1007

21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

21

1000/1002

28

29

--

--

--

--

--

--

--

--

67

1020/1000

27

26

6

3

7

11

--

--

--

--

111

1022/1020

23

21

8

6

9

11

6

3

6

11

119

1021/1022

61

21

12

8

9

6

7

6

9

11

137

1023/1021

33

12

1

1

6

7

9

8

8

6

111

1024/1023

11

31

1

11

18

12

1

1

1

7

162

1025/1024

27

31

11

13

9

11

1

12

17

11

162

إجمالي الخريجين

---22
21
22
23
16
207

جدول ( )4يوضح اعداد المقبولين والخريجيين
عدد المحولين عدد المحولين
المطوي قيدهم
عدد
إلى جامعات
المقبولين عدد الخريجين من جامعات
(خالل
المستنفدون
أخرى (هذا
السنوات
أخرى (هذا (خالل السنوات
(هذا العام)
البرنامج األكاديمي (هذا العام)
العام)
العام)
الثالث
الثالث األخيرة)
األخيرة)
2
2
21
الفرقة األولي
ال یوجد
1
19
1
إدارة فنادق
ال یوجد
ال یوجد
9
9
دراسات سياحية
المجموع النھائي
 .2خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين
(أ) برامج رعاية مادية وإجتماعية :
 .1یوجد بالكلية مطاعم ومحال توفر وجبات ومشروبات بسعر مناسب للطالب (من خالل الجامعة)
 .2توفر الكلية إقامة للمغتربين (من خالل الجامعة).
 .2منح التفوق التى یحصل عليھا الطالب عند تفوقه.

الصفحة  21من 83

وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر

جامعة فاروس

كلية السياحة وإدارة الفنادق

(ب) برامج ترفيهية :
 أنشطة رياضية :
 یوجد بالكلية مالعب كرة قدم – سلة – طائرة
 أنشطة ثقافية :
 تشجع الكلية إقامة الندوات الشعریة و الثقافية
 تنظيم المسابقات الثقافية
 أنشطة فنية :
 توفر الكلية الحفالت الفنية المختلفة إلتاحة الفرصة للطالب ذوى الميول الفنية (
غناء -عزف – تمثيل )
 توفر الكلية المعارض الفنية لتحفيز الطالب على ثقل مواھبھم الفنية بمختلف
أنواعھا ( رسم – تصویر ).....
 رحالت علمية و ترفيھية  :و تكون ھذه الرحالت إلى األماكن السياحية و مراكز
البحوث العلمية
(ج) اإلرشاد األكاديمى
یحدد لكل طالب مرشداً أكادیميا ً من أعضاء ھيئة التدریس أو الھيئة المعاونة بالكلية و ذلك لألسباب اآلتية :




تقدیم النصح و اإلرشاد خالل فترة دراسته
مساعدته فى إختيار المقررات الدراسية الالزمة.
تقدیم النصح و اإلرشاد فى اختيار المقررات الدراسية اإلضافية التى قد یحتاجھا
الدارس للبرنامج الدراسى یكون رأى المرشد األكادیمى استشاریا ً و ليس إلزامياً
للطالب و ذلك حتى نھایة دراسته.

(د) خدمات الكترونية
 خدمة البرید اإللكتروني
 خدمة رفع نتائج الطالب على الموقع اإللكترونى
 خدمة المقررات اإللكترونية لطالبھا لدفع العملية التعليمية وذلك من خالل الموقع
اإللكتروني للجامعة ( )www.pua.edu.egحيث یسھل على الطالب الوصول
للمحاضرات التى یقوم أساتذة ھذه المقرات بشرحھا
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الدعم الطالبى
یوجد بالكلية نظام معتمد للدعم الطالبى حيث تقوم الكلية بتقدیم الدعم الطالبى لجموع الطالب فى المجاالت
الریاضية والترفيھية مثل الرحالت العلمية والترفيھية .كما توجد خطة مطبقة للدعم اإلرشادى ،وكذلك خدمة
البرید اإللكترونى حيث توفر الكلية خدمة لكل طالب بأن یحصل على برید إلكترونى خاص به تتوافر عليه كل
ما یتعلق به من بيانات أساسية عنه والمقررات التى قام بتسجيلھا متضمنةً المحاضرات التى تخص كل مقرر.
كما تقوم الكلية بتحميل الخطة الدراسية بالكامل على الموقع اإللكترونى حيث یتم تحميل المحاضرات إلكترونياً
للطالب حتى یسھل على الطالب الحصول على المحاضرات فى أى وقت ومن أى مكان .
كما توفر الكلية العدید من المعامل والمحاكيات مثل (المطبخ التعليمي – المطعم  -الغرفة الفندقية التعليمية -
غرفة ال House keepingالتعليمية  -شركة السياحة والمكتب األمامى التعليمي  -معامل الكمبيوتر  -معامل
اللغات  -المكتبـــــة) .كما توفر الكلية نظام دعم اكادیمى من خالل وضع بعض الخطوات التنفيذیة بالنسبة
للتغيب عن اإلمتحان النھائى وإمتحان أعمال السنة.
وكذلك مساھمة أحد الطالب فى تشكيل مجالس األقسام ومجلس الكلية .كما تقوم الكلية بتوفير خدمة تحميل نتيجة
المقررات على الموقع اإللكترونى للكلية ،حيث یقوم الطالب بمعرفة نتيجته من خالل الموقع اإللكترونى وكذلك
الحصول على بيان بكافة درجات المقررات الخاصة به إلكترونيا ً فيما یسمى بالـــ . Transcript
كما تقوم الكلية بتوفير خدمة التدریب الميدانى  ،حيث توفير شركات سياحية وفنادق لتدریب الطالب وتقوم بعمل
سيمينار لھم بعد إنتھاء فترة التدریب وتقييمھم ،
دعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمتعثرين:
توجد قواعد موثقة لتحدید المتفوقين والمبدعين والمتعثرین حيث-:
 .1تحدید الطالب المتعثریين:
 مراجعة الدرجات دوریا وتحدید الطالب الراسبين وذوي المعدالت المنخفضة متابعة أي
تقاریر من المرشدین األكادمين عن الطالب المتعثرین.
 متابعة شكوي الطالب انفسھم من أي تعثر دراسي .
 التقييم المستمر اثناء التدریب العملي
 .2تحدید الطالب المتفوقيين والمبدعين:
 مراجعة الدرجات وتحدید الطالب المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة.
 متابعة أي تقاریر من المرشدین األكادیميين عن طالب متفوقين.
 التقييم المستمر اثناء التدریب العملي.
 حصر الطالب المتفوقين باألنشطة الغير اكادیمية.
وسائل دعم وتحفيز المتفوقين والمبدعين؟
( منح دراسية /دعم مالى /رعاية علمية /جوائز وشهادات تقدير ،أخرى)
 یتم اختيار األوائل بحسب المعدل التراكمى وتكریمھم بجوائز مالية وشھادات تفوق.
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یتم منح الطالب منح دراسية
یقام احتفال لتكریم الطالب المتميزین والمبدعين في كل برنامج دراسي ومنحھم شھادات
التقدیر والجوائز النقدیة أو المادیة.
تنشر أسماء وصور الطالب األوائل بالبرامج الدراسية والمبدعين فى األنشطة الطالبية على
موقع الكلية.
یُعلن أسماء الطالب المتفوقين والمبدعين في لوحة شرف بالكلية.

برامج لرعاية الطالب المتعثرين
 .1تحدید الطالب المتعثریين :





مراجعة الدرجات دوریا وتحدید الطالب الراسبين وذوي المعدالت المنخفضة.
متابعة أي تقاریر من المرشدین األكادمين عن الطالب المتعثرین.
متابعة شكوي الطالب انفسھم من أي تعثر دراسي.
التقييم المستمر اثناء التدریب العملي.

 .2االتصال واالبالغ عن:
 رفع تقریر عن حاالت المتعثرین بحيث یتم عرضه علي رئيس القسم والمنسق االكادیمي للمقرر
 .2تحليل اسباب الضعف والتعثر والتعرف علي الطرق الممكنة لتذليل المعوقات التي تواجھم من خالل :
 فحص نتائج المتعثرین
 مناقشة اعضاء ھيئة التدریس ومعاونيھم ذوي االتصال المباشر مع الطالب المتعثرین
 مناقشة الطالب المتعثریين للتعرف علي المعوقات والمشكالت التي تواجھھم وطرق حلھا.
 .3تنفيذ طرق الدعم للطالب المتعثرین من خالل :
 تحدید مواعيد لالجتماع مع ھوالء الطالب لتقدیم ید العون لھم وتزليل أي معوقات تؤدي الي
تعثرھم
 االستعانة بالطالب المتفوقين لمعاونة الطالب المتعثرین
 اتاحة عدد من الجلسات لتحسين مھارات الطالب المتعثرین.
 .1متابعة الطالب المتعثرین :
 متابعة درجات وتقاریر وملف اإلرشاد األكادیمى الخاص بھوالء الطالب لتحدید مدي
تقدمھم االكادیمي .
 تقدیم تقریر عنھم ویرفع ألستاذ المقرر والمنسق االكادیمي للمقرر حيث تحدید أسباب التعثر
وكذلك احتياجات الطالب المتعثرین
 امداد الطالب المتعثرین بتغذیة راجعة دوریة عن تقدیمھم والطرق والمھارات التي یمكن
أن یتغلبوا بھا علي نقاط الضعف لدیھم وعن مستوي تقدمھم
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 یقوم كل مرشد أكادیمي فور إعالن نتائج االمتحانات بمتابعة تحسن مستوى اإلنجاز لھؤالء
الطالب وتقدیم تقریر.
جمع التغذیة الراجعه من الطالب والمرشدین االكادیمسين عن مدي فاعلية االجراءات التي تم اتخاذھا لدعم
الطالب المتعثرین
برامج إلعداد الخریجين لسوق العمل
 برامج رفع المھارات األكادیمية
 oالبحث فى قواعد المعلومات العلمية والمكتبات
 oالعمل فى المشروعات البحثية.
قامت الكلية بتنظيم ندوة بعنوان ( )Comsys softwareوالتى ألقاھا ا /محمد محمود  -مدیر الموارد البشریة عن برنامج
الضيافة اإللكترونية وبحضور كل من األستاذ الدكتور /أمانى رفعت – القائم بأعمال عميد الكلية وأعضاء ھيئة التدریس
والھيئة المعاونة وطالب الفرق الثالثة والرابعة وباألخص تخصص إدارة الفنادق حيث تعریفھم بنظام تشغيل البرنامج
وكيفية تعامل العاملين بالفنادق مع العمالء من خالل ھذا البرنامج.
وفى نھایة ھذه الندوة قامت األستاذ الدكتور /أمانى رفعت بتوجيه الشكر للحضور على حسن إستماعھم  ،وكذلك توجيه
الشكر لــــ أ .محمد محمود على إلقائه لھذه الندوة  ،كما قامت بتوجيه الدعوة له بتقدیم المزید والمزید من الندوات التثقيفية
للطالب فى مجال العمل السياحى والفندقى.
تم تنظيم ندوة بعنوان اللباقة فى السياحة و الضيافة القاھا ا .محمد عبد الرازق  ،المدیر االقليمى الدارة الموارد البشریة
بفندق ھيلتون جرین بالزا) وحضر السيدةعميدة الكلية الدكتورة  /أمانى رفعت و أعضاء ھيئة التدریس و الھيئة المعاونة.
وبدأت فعاليات الندوة الساعة الواحدة ظھرا وانتھت الثانية والنصف ظھرا  .وقد قام االستاذ /محمد عبد الرازق بتقدیم
معلومات اثرت الحضور واستفادمنھا الطلبةحيث انھا من واقع العمل و الخبرة ،اشترك معة السادة اعضاء ھيئة التدریس
فى التعليقات و االضافات  .انتھت الندوة الساعة الثانية و النصف على وعد منه والحاح من الطلبة لتكرارھا مرة اخرى.
وقدمت له الدكتورة  /أمانى رفعت ميدالية الجامعة تقدیرا له على مجھوداته.
اللجنة األجتماعية:
قامت اللجنة بافتتاح حملة البطاطين فى مدخل المبنى النظرى بالجامعة بتنظيم حملة بطاطين ،حيث تبرع بعض الطالب
واعضاء ھيئة التدریس بالكلية و بعض الكليات بالجامعة ببعض البطاطين اما باقى البطاطين تم شراؤھا من تبرعات ،وقام
الطلبة مع رائد اللجنة االجتماعية الدكتوره  /لمياء ابراھيم بوضع البطاطين على الطاوالت بالتعاون مع الطلبة بشكل منظم
وتحت إشراف القائم بأعمال عميدة الكلية الدكتورة  /أمانى رفعت والدكتورة  /غادة بسيونى رائد االنشطة الطالبية و
الدكتورة  /لمياء مصطفى و بحضور أعضاء ھيئة التدریس واعضاء الھيئة المعاونة و وبعض أعضاء ھيئة التدریس من
بعض كليات الجامعة ،باإلضافة الى العاملين بمكتب األنشطة الطالبية بالجامعة .
قامتاللجنة بزیارة للمسنين فى منطقة زیزینيا باإلسكندریة (دار الھنا) یوم الثالثاء الموافق 2113-12-2فى وقت األنشطة
الطالبية  ،وقد قامت اللجنة االجتماعية بالتنسيق مع المسئولين بالدار فيما یتعلق بالميعاد واالستفسار عن ما ینقص الدار
من مواد غذائية أو أدوات آخرى إلعاشة سيدات الدار .و فى اليوم المحدد توجة االفراد السابق ذكرھم للدار بصحبة
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الطلبة .وتم تسليم المواد الغذائية التى طلبھا المسئولين بالداروالتى ساھم الطلبة مع األستاذة الدكتورة  /أمانى رفعت
واعضاء ھيئة التدریس و الھيئة ا لمعاونة فى شراءھا  .وقام الطلبة بتوزیع بعض الھدایا الرمزیة على المسنات المقيمات
بالدار والمتمثلة فى العصير والبسكوت وبعض الحلوى  ،حيث قام الطلبة بشراء تلك الھدایا على مسئولياتھم الخاصة كما
قام أعضاء ھيئة التدریس بالكلية بقيادة األستاذة الدكتورة  /أمانى رفعت بتجميع مبلغ من المال كتبرع من جانب الكلية
للدار لذوى الحاالت الخاصة من المریضات االتى ال یملكن دخال یكفى لشراء األدویة التي تلزمھن في مرضھن.
 .2المعایير األكادیمية:
في ھذا الجزء تذكر الكلية اإلجراءات التي اتخذتھا للوفاء بمتطلبات المعایير األكادیمية التي تبنتھا (توفير مصادر التعلم
الالزمة وتعدیل المقررات وطرق التقویم ،وإدخال طرق حدیثة للتعلم ،وغيرھا )خالل السنة الماضية(.
 تم التوعية للطالب بالمعایير األكادیميه عن طریق لوحات إرشادیه. تم مراجعة البرامج التعليميه من قبل األقسام للتأكد من تطابق البرامج مع المعایير األكادیميه . تم مراجعة توصيف البرامج التعليميه ومصفوفاته من قبل األقسام وكذلك تقریر البرنامج. تم عرض البرامج التعليميه على أطراف صناعة السياحة وإدارة الفنادق لضمان لمالئمتھا إلحتياجات سوقالعمل .
 وكذلك تم مراجعة توصيف المقررات الدراسيه ومصفوفاتھا وتقاریرھا . إعداد ملف البرامج والمقررات النھائى لعرضه على المراجع الخارجى.جدول ( )6اجراءات تحقيق المعايير األكاديمية
إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية (تذكر لكل برنامج)
متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات
المجال
المحاضرات/التدریب/المشروعات
توفير مصادر التعلم
البحثية الميدانية
تعدیل المقررات
طراق التقویم
إدخال طرائق حدیثة للتعليم والتعلم

اإلجراء

مراجعة تقاریر المقررات

تحدیث التوصيفات  /تقاریر المقررات
استبيانات عن المقررات واعضاء ھيئة
التدریس و
تفعيل متابعة التعليم التفاعلي
تفعيل التعليم التفاعلي

 .3البرامج /المقررات الدراسية :
في ھذا الجزء تقوم الكلية بتناول اآلتي بالنسبة لكل برنامج من برامج الدرجة الجامعية األولى بھا:
 ما تم انجازه في توصيفات البرامج والمقررات. تم االنتھاء من توصيف البرامج األكادیمية بالكلية وفقا لنموذج ھيئة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي.
 تم االنتھاء من توصيف مقررات البرامج األكادیمية بالكلية ) إدارة الفنادق –الدراسات السياحية) اوفقا
لنموذج ھيئة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي.
 وفقا ً لنماذج ھيئة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي.
 كتابة تقاریر مقررات الفصل الدراسي األول وفقا لنموذج ھيئة ضمان الجودة واالعتماد
األكادیمي)مستمر(تقاریر مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام 2111-2113
 التقریر السنوي للبرامج األكادیمية بالكلية وفقا لنموذج ھيئة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي.
 نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالل السنة الماضية وتوزیع التقدیرات المختلفة. كيفية التحقق من استيفاء مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج وسبب ما لم یتحقق منھا وطرق تحقيقه مستقبالً. أي تحدیث تم في البرامج والمقررات الدراسية وسببه.الصفحة  25من 83
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 أي معوقات إداریة أو تنظيمية لتحقيق أھداف البرامج الدراسية إن وجدت وما قامت به الكلية للتغلب عليھا.جدول ( )7یوضح درجة استيفاء مخرجات التعلم للبرامج األكادیمية
البرامج األكاديمية

التحقق من استيفاء مخرجات التعلم

إدارة الفنادق

تم التحقق من استيفاء مخرجات التعلم

الدراسات السياحية

تم التحقق من استيفاء مخرجات التعلم

نسب
االستيفاء
مستوفي

أسباب عدم
االستيفاء

طرق التحقيق
تقاریر المقررات وتقریر
البرنامج
تقاریر المقررات وتقریر
البرنامج

مستوفي

جدول (  ) 0يوضح تحديث البرامج األكاديمية والمقررات وأسباب تحديثها
األقسام العلمية
إدارة الفنادق
الدراسات السياحية

تحديث البرامج األكاديمية
و/أو المقررات المسؤول عن
تدريسها
ریادة
تم أضافة مقرر
األعمال
تم أضافة مقرر
ادارة العمليات السياحية

أسباب التحديث
استكمال المھارات والمعارف التي یجب ان یعرفھا الطالب في
مجال ریادة األعمال.
رؤیة أعضاء مجلس القسم في ضرورة أكساب مھارات اسس
التعامل مع المشكالت السياحية بادارة فعالة.

جدول (  ) 20يوضح مدي تحقيق اهداف البرامج األكاديمية
تحقيق أهداف البرامج األكاديمية
البرامج األكاديمية
تم تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي
إدارة الفنادق
الدراسات السياحية تم تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي
 .4التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

اإلجراءات للتغلب عليها
توفير الداتا شو
توفير الداتا شو

معوقات تحقيق األهداف
نقص في الداتا شو
نقص في الداتا شو

في ھذا الجزء تناقش الكلية ما یلي:
 أي تطور في استراتيجيات وطرق التعليم بھا (تم تفعيل استراتيجية التعليم التفاعلي وتفعيل متابعتھا). ما قامت به من إجراءات للتعامل مع مشكالت التعليم التي تواجھا إن وجدت. ما قامت به من إجراءات تصحيحية لنظم التعليم وتقویم الطالب في ضوء مراجعة نتائج الطالب وتقاریر الممتحنينالخارجيين أو تقاریر التدقيق.
D112
ما تم من تحسينات /إضافات في موارد التعلم تحميل برنامج اوبرا  1علي أجھزة معملجدول ( )22يوضح مشكالت التعليم واجراءات التعامل معها
البرامج
األكاديمية

تطور استراتيجيات وطرق التعلم

مشكالت التعليم
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 تتكامل االقسام االكادیميه بالكليه .2الكثافه العدديهاختيار
في
استراتيجيات للطالب
التدریس المالئمه بالتعاون مع
اعضاء ھيئه التدریس ویتم
توثيق تلك االستراتيجيات في
توصيف المقرارات بحيث
التتغير مع تغير عضو ھيئه
التدریس القائم بالتدریس ویتم
مراجعه تلك االستراتيجيات بعد
تحليل نتائج االستقصاء من
الطالب واعضاء ھيئه التدریس
ونتائج االمتحانات.

إدارة الفنادق
الدراسات السياحية
-

التعليم
طرق
تفعيل
التفاعلي وتفعيل متابعته.
.1الدروس
الخصوصيه :

تطبيق
الميدانية.

المشروعات -3الكتاب الجامعى:

-4ضعف الموارد
للكليه :
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 تسعي الكليه الي فتح برامج جدیدهومتميزه من نوعھا وذلك من اجل زیاده
اعداد الطالب الملتحقين بھا
یتم تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرهفى حاله زیاده عدد الطالب عن عشرین
طالب
تشجيع استخدام انماط حدیثه وغير تقليدیهفى التعليم
 دعم الطالب المتعثرین وذلك من خاللالتواصل معھم عبر الساعات المكتبية
االضافية التي یقوم بھا اعضاء ھيئه
التدریس و الھيئه المعاونه .
 االعتماد على طرق حدیثه ومتطوره فىالتعليم.

 تدریب الطالب على نظم االمتحاناتوذلك من خالل تدریب الطالب علي
امنتحانات منتصف الفصل الدراسي
( .)Mid-term
 تطویر  Text bookالخاص بالمقررالجامعي.
عقد لقاءات دوریه مع الطالب وذلكلمعرفه اھم المعوقات التي تواجة الطالب
والعمل علي حلھا.
 یقوم مجلس القسم بمراجعة التوصيفاتالخاصه بكل مقرر( )Text bookللتأكد
من مطابقه المحتوى العلمى بما ھو وارد
بتوصيف المقرر حيث یضمن تحقيق
مخرجات التعليم والتعلم المستھدفه
للمقرر.
تسعى ادارة الكليه الى تنشيط وترویجخدمات ذات الطابع الخاص (المطبخ
التعليمى ) وذلك لزیادة موارد الكليه

تسعي اداره الكليه الي وضع جھاز( )Data showبكل قاعه دراسية
االعتماد على البرامج المميزه كمصدر
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تمویل وجذب الطالب الوافدین للدراسه
للكليه
عمل صيانه دوریه الجھزة الكمبيوتربالمعامل (شبكه االنترنت)
الترویج لبرامج دراسيه جدیدة بالكليه
لجذب الطالب الوافدین

 .5نقص
اعضاء
التدريس :

اعداد  -بلغ عدد اعضاء ھيئة التدریس -2111
هيئه  3( 2116معينين –  2معارین – 8
انتداب ) الي عدد الطالب  162طالب
وطبقا لذلك فان نسبه اعضاء ھيئه
التدریس الى الطالب تصل الى 21 : 1
وھى نسبه مالئمھلمعایير القوميه للجودة
واالعتماد كما تقوم الكليه بانتداب اعضاء
ھيئه التدریس من الكليات االخرى

 .6ضعف حضور
الطالب:

 استخدام نظم فعاله لضبط غياب الطالبمن خالل عمل انذار اول في حاله تجاوز
الطالب لنسبه  %11من نسبة الحضور
وانذار ثاني في حاله تجاوز الطالب لنسبه
 %21من نسبة الحضور ثم حرمان
الطالب المتجاوز لنسبه الغياب عن % 21
من المحاضرات المخصصة للمقرر طبقا
لالئحه الداخليه للكليه.
 تشجيع اعضاء ھيئه التدریس علىاستخدام اساليب حدیثه فى التدریس لجذب
الطالب.
 توعيه الطالب بأھميه الحضور. اجراء اختبارات دوریه بصفه مستمرهوذلك من اجل تشجيع الطالب علي
الحضور.

جدول ( )21يوضح طرق تقويم الطالب واالجراءات التصحيحية
البرامج األكاديمية

طرق التقويم للطالب
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إدارة الفنادق
الدراسات السياحية

ال تنفرد اداره الكليه بوضع جدول االمتحاناتوفقا لما تراه بل یعلن قبل االمتحانات بشھر كامل
في صورته االوليه ثم یعدل بعد اقتراحات
الطالب  .یلي ذلك اعالن الجداول في الصوره
النھائيه قبل بدء االمتحانات بعشرین یوما علي
االقل ،باالقسام ولوحات االعالنات وعلي الموقع
االلكتروني نموذج الجداول المقترحه من االداره
والجداول النھائيه
تعرض نتائج االمتحانات لتحليلھا علي االقسامالعاده النظر في طرق التدریس والتقویم ومدي
تحقق المعایير وخالف ذلك من قرارات
تصحيحيه للمسار ان لزم االمر
-تعلن نتائج االمتحانات في موعد اقصاه اسبوعمن نھایه االختبارات ویفتح معھا باب التظلم
ویتلقي الطالب ردا علي تظلمه بحد اقصي
اسبوعين من تاریخ تقدیم التظلم ویخطر به عبر
شئون الطالب او من خالل مكتب العميد في
الموعد المقرر .

تحرص الكليه على تنوع اساليب التقویم بيناختبارات دوریه محدده الموعد باالضافه
لالختبار النھائي ویتضح ایضا من الالئحه
وتوزیع الدرجات وجود اختبارات متنوعه ما
بين عمليه وتطبيقيه وتحریریه.
تضم الورقه االمتحانيه اسئله معرفيه ومھاریهوتطبيقيه لتحقيق التنوع في االسئله بھدف
تحقيق جميع النواتج التعليميه المستھدفه في
الخریج للوصول لخریج متميز.
.

 .5أعضاء هيئة التدريس
في ھذا الجزء تتناول الكلية ما یلي:
 المستجدات في أعداد أعضاء ھيئة التدریس والھيئة الفنية. التغير في نسبة أعضاء ھيئة التدریس والھيئة الفنية إلى عدد الطالب إن وجد وسبب ھذ ا التغير وطرق التعامل معه. ما قامت به لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدریس ،تقييم أدائھم وقياس رضاھم الوظيفي وتوضح ما قامت به لالستفادة مننتائج ذلك.


أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والهيئة الفنية باألقسام العلمية في الكلية طبقاا آلخر
تحديث في 1025/1024
جدول ( ) 12أعضاء ھيئة التدریس والھيئة المعاونة المعينين والھيئة الفنية باألقسام العلمية في الكلية طبقاً آلخر
تحدیث في 2111/2113
جدول ( )23يوضح اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

اسم القسم
العلمي
قسم الدراسات
السياحة

أستاذ

أستاذ مساعد

معين

معار

معين

--

2

--

معار

مدرس

هيئة فنية
هيئة معاونة

معين

معار

1

1
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-1

--

2
3
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-2
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جدول ( )13توضح نسبة اعضاء التدریس للطالب.
نسبة أعضاء الهيئة
نسبة أعضاء هيئة
إجراءات التحسين عند اللزوم
الفنية لعدد الطالب
التدريس لعدد الطالب
تعيين عضو ھيئة تدریس
1:71
1:21
تعيين فني للمطبخ (شيف للوحدة األنتاجية)
تعيين موظف لشركة السياحة
ال یوجد ھيئة فنية
1:17
تعيين عضو ھيئة تدریس
1:167
1:31

جدول( )25يوضح معدالت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية السياحة وإدارة الفنادق إلي أعداد الطالب المقيدين
بمرحلة البكالوريوس للعام
م
نسبة اعضاء هيئة نسبة اعضاء الهيئة
أعداد إجمالي أعضاء إجمالي
القسم
المعاونة/الطالب
التدريس/الطالب
الطالب هيئة التدريس أعداد
واحد لكل  -طالب واحد لكل  -طالب
الهيئة
المعاونة
إدارة الفنادق
2:2
2:21
3
1
14
2
2:1.5
2:1.5
4
4
الدراسات السياحية 20
1
7
6
34
األجمالي
المصدر:معيار أعضاء ھيئة التدریس
جدول ( )26يوضح بالمناصب اإلدارية ألعضاء التدريس بالكلية للعام الجامعي 1025-1024
المناصب اإلدارية
القسم
إسم عضو هيئة التدريس
دراسات سياحية عميد الكلية
ا.د أماني رفعت
رئيس مجلس قسم الدراسات السياحية
رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
ا.د.م لمياء مصطفي

إدارة فنادق

د .لمياء ابراھيم
د .نھال الطيب
د .ماھر حسني

دراسات سياحية
دراسات سياحية
إدارة فنادق

رئيس مجلس قسم إدارة فنادق
المرشد األكادیمي العام
مدیر وحدة ضمان الجودة
أمين مجلس قسم الدراسات السياحية
مسئول لجنة الشكاوي والمقترحات
أمين مجلس قسم إدارة فنادق

 .6المصداقية واألخالقيات:
في ھذا الجزء تقوم الكلية بتوضيح ما یوجد مما یلي:


عمل استبيان الستطالع راى الطالب في اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة في المحافظة على الملكية الفكریة.
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تم تحدیث استبيان الستطالع راى أعضاء ھيئة التدریس في اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة في المحافظة
على الملكية الفكریة.
اضافة المعایير األخالقية في صناعة الفنادق و السياحة في ميثاق اخالقيات و اداب المھنة في كلية السياحة و
إدارة الفنادق.
عمل الية لتنفيذ سياسة العدالة وعدم التمييز .
 .7البحث العلمي واألنشطة العلمية

قامت الكلية بتنفيذ خطتھا البحثية بتنفيذ محاور البحث العلمى لألقسام العلمية المختلفة من خالل أبحاث السادة أعضاء
ھيئة التدریس والھيئة المعاونة كما ورد فى التقاریر السنویة لألقسام وكذلك من خالل تسجيالت الماجستير والدكتوراه
فى ھذه المحاور .كما تساھم الجامعة فى تمویل البحث العلمى من خالل المشاریع البحثية التى تقوم بدعم مادى تساعد
أعضاء ھيئة التدریس والھيئة المعاونة على إجراء األبحاث العلمية المنشورة دوليا علي حسب ترتيتب المجلة ،كما
تقوم الكلية بتقدیم الدعم المالى الالزم إلستكمال متطلبات التجارب المعملية والزیارات الحقلية والميدانية لطالب
الماجستير والدكتوراة .تقوم الكلية ایضا بدعم المعامل البحثية باألقسام العلمية .كما تساعد الكلية أعضاء ھيئة
التدریس على حضور المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية من خالل دعم مالى یخصص طبقا لطبيعة المشاركة فى
المؤتمر.
أیضا یساھم البحث العلمى فى فى تطویر العملية التعليمية ممثلة فى إعتماد أعضاء ھيئة التدریس
على نتائج األبحاث العلمية كحاالت دراسية أثناء التدریس للطالب ویتم ذكر ذلك فى توصيف المقررات الدراسية،
ویتم تحدیث الحاالت الدراسية طبقا لتطور األبحاث العلمية .یتم أیضا دعم مرحلة التعليم بخبرات أعضاء ھيئة
التدریس البحثية .مشایع التخرج الذى یقوم بھا طالب مرحلة البكالوریوس تحت إشراف أعضاء ھيئة التدریس من
أھم آليات دعم العملية التعليمية بالبحث العلمى وكذلك التدریب الصيفى للطالب فى المستوى الثالث.قامت كما شارك
العدید من السادة أعضاء ھيئة التدریس بالكلية والھيئة المعاونة فى العدید من المؤتمرات الداحلية والخارجية وورش
العمل والندوات خالل العام الدراسى .2116-2111
في ھذا الجزء تقوم الكلية بتوضيح ما یوجد مما یلي:
 ما قامت بتنفيذه من خطتھا البحثية. ما قدمته من دعم للباحثين. إضافاتھا للبنية التحتية للبحث العلمي إن وجد. عدد األبحاث المنشورة محليا ً ودوليا ً ( عن العام المنصرم) ألعضاء ھيئة التدریس بھا واألبحاث العلمية المشتركة معمؤسسات علمية محلية أو دولية إن وجدت.
 أي مشروعات بحثية محلية أو دولية أو المؤتمرات العلمية شاركت فيھا.جدول ( )27يوضح ابحاث أعضاء هيئة التدريس بالكلية
القسم
إدارة
الفنادق

اسم الباحث /
األبحاث المنجزة والمنشورة
الباحثين
 exploratory study on the perceived workد .لمياء مصطفي
stress by individual characteristics the
case of Egyption hotels ,
( exploring the critical success factors
csfs) and limitations of entreprise

د .لمياء مصطفي
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resource planning (ERP) systems the
case of egyption hotels ,

المجلة المصریة للسياحة و
عدد (2015)22الفنادق ،

السياحة

التنمية السياحية لمحمية اشتوم الجميل وجزیرة
تنيس إیكولوجياً،

السياحه

Exploring The Importance Of
Internal And External Factors Related
To Integrated Marketing
Communication In Five Star Hotels and
Travel Agencie

احمد مصطفى
العتيق  ،حاتم
عبدالمنعم  ،غادة
على حمود  ،نھال
الطيب
ماھر فؤاد  ،نھال
الطيب

السياحة

use of hofstede’s cultural dimensions,
demographics, and information sources
as antecedents to congnitive and
affective destination image for Egypt ,

د .لمياء ابراھيم

journal of vacation
marketing published
online 19 june 2113

السياحة

decision factors for domestic tours in
Egypt analyzing visitor’s profile ,
behavior and holiday’s characteristics ,

د .لمياء ابراھيم

journal of faculty of
tourism and hotels ,
fayoum university ,
September , 2015

international academic
journal of the faculty of
tourism and hotel
)management (2015
vol1

 .2نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر
 .2ادارة الجودة:
في ھذا الجزء تذكر الكلية ما قامت به من إجراءات تصحيحية أو تعزیزیه في ضوء تقویم األداء الكلى للكلية ذاتياً.
تناقش استجابة المؤسسة لما ورد في تقریر المراجعة الداخلية أو التغذیة الراجعة عن التقریر السنوي السابق )فيما یخص
القدرة المؤسسية).
تمثل وحدة ضمان الجودة والتطویر المستمر ھي األداة التي یتم من خاللھا التقييم والمراجعة الداخلية
بھدف ضمان جودة أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية والعناصر المؤثرة فيھا وتحسين مستوي
أدائھا .ویتضمن ذلك تحدید نقاط القصور والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة ووضع
مقترحات للتحسين المستمر بھدف الحصول على االعتماد .وتشمل مجاالت عمل واختصاصات
الوحدة األنشطة التالية:
 .1توثيق الرؤیة والرسالة واألھداف اإلستراتيجية للكلية وآلية تحدیثھا.
نشر ثقافة ومفاھيم الجودة بين أعضاء ھيئة التدریس والطالب والعاملين بالكلية والمجتمع
المحيط.
 .2إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية لموارد الكلية البشریة والمادیة لالستفادة منھا فى
وضع السياسات وخطط التحسين وكذلك وضع آلية لتحدیثھا.
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 .2تدریب كوادر من أعضاء ھيئة التدریس للعمل كمدربين في مجال إدارة الجودة بما یضمن
بناء القدرة المؤسسية.
 .3تقييم احتياجات األنشطة المختلفة بالكلية والعمل على تنمية وتأھيل الموارد البشریة عن
طریق التدریب وإعادة التأھيل وكذلك تعظيم االستفادة من الموارد المادیة المتاحة.
 .1تبنى معایير أكادیمية معتمدة للبرامج الدراسية التي تمنحھا الكلية واتخاذ اإلجراءات التي
تضمن تحقيقھا.
 .6توثيق توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالكلية.
.7

متابعة إعداد وتوثيق تقریر المقررات والبرامج الدراسية بالكلية.
وضع نظام للمتابعة والتقویم داخل الكلية ویشمل تقييم:

.1

األداء األكادیمي ألعضاء ھيئة التدریس.

.2

أداء الطالب.

.2

األنشطة الطالبية.

.3

خدمات وأنشطة المشاركة المجتمعية .

.1

األنشطة البحثية والعلمية.

.6

آليات وإجراءات األقسام العلمية واإلداریة في تحقيق خطط الكلية.

.7

موارد الكلية بھدف تعظم االستفادة منھا واقتراح خطط التحسين.

.8

وضع نظام لتلقى ومتابعة شكاوى الطالب وكذلك آلية للتعامل معھا.

.9

وضع نظام لضمان استمراریة وفاعلية األنظمة والسياسات المتبعة.

 .11إنشاء نظام لمتابعة الخریجين والتواصل معھم ومع المستفيدین لتحدید نوعية الخدمات التي یمكن أن
تقدمھا الكلية وتقييم جودة أدائھا.
 .11إعداد ونشر تقریر سنوي للكلية یعكس مستوى األداء في كافة األنشطة ویتضمن خطة تنفيذیة للتطویر
بما یضمن جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية وذلك بناء على بيانات موثقة.
 .12العمل مع إدارة الكلية وكافة األقسام العلمية واإلداریة لتھيئة الكلية وإعدادھا للحصول على االعتماد.
 .12التواصل والتفاعل مع كافة الجھات المعنية بقضایا تقييم األداء وضمـان الجودة من خالل إدارة الكلية
ومركز ضمان الجودة بالجامعة.
تقوم ادارة الوحدة بمراجعة التوصيفات من خالل آلية البرامج والمقررات.
•توصيف المقررات والبرنامج:
 یتم توصيف المقررات لمرحلتى البكالوریس من قبل منسقى المقررات و اعتمادھا من مجلس القسم قبل بدایةالعام الدراسى بأسبوع على األقل
 یرفع منسق ضمان الجودة بالقسم توصيف المقررات الى منسق ضمان الجودة بالكلية ليقوم بمراجعته مع لجنةالمراجعه الداخلية و اجراء التعدیالت الالزمة.
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 اعداد مصفوفة المقرر الدراسى لمرحلتى البكالوریوس و مصفوفة طرق التعليم والتعلم لتحقيق نواتج التعلمالمستھدف للمقرر و تقدیمھا الى لجنة المراجعة الداخلية قبل بدایة العام الدراسى.
یقوم منسق البرنامج باعداد توصيف البرنامج فى بدایة العام الدراسى واحالته الى لجنة المراجعه الداخليةلمراجعته ویحول تقریر المراجعة الى مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة لمناقشته ثم یحال الى مجلس الكلية
لعرضه واعتماده.
•تقرير المقررات والبرنامج:
یتم تقييم تقاریر المقررات و البرامج طبقا لاللية المعدة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة. تقریر مقررات مرحلة البكالوریوس یقدم بعد اعالن نتيجة فصل الربيع باسبوعين مع البيانات االحصائيةالخاصة بالنتيجة النھائية للطالب  ،لمناقشة نقاط الضعف بكل مقرر ووضع اجراءات تصحيحية قبل بدایة العام
الدراسى
یقوم فریق المراجعه الداخلية بكل قس م بتقدیم مصفوفة تقييم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع مصفوفة تقييمانجاز الطالب لمخرجات التعلم المستھدفة من البرنامج قبل امتحانات أخر العام الدراسى الى منسق الجودة
الداخلية
المراجعه
لجنة
الى
بدوره
ليرفعھا
بالقسم
یقوم منسقي مقررات بتقدیم تقاریر مقررات الى منسق الجودة بالقسم بعد اعالن النتيجة باسبوعين لترفع الىوحدة ضمان الجودة من خالل منسق ضمان الجودة والتطویر المستمر بالكلية للمراجعة و اجراء التعدیالت
الالزمة .
 یقوم منسقي المقررات بتقدیم ملف المقرر بعد اعالن نتيجة دور یونيو الى وحدة ضمان الجودة. تقریر المراجع او الممتحن الخارجى بمقررات البكالوریوس یقدم بعد االنتھاء من االمتحانات مباشرة. یقوم منسق البرنامج باعداد تقریر البرنامج بمشاركة منسق ضمان الجودة بالكلية بعد تجميع تقاریر المقرراتثم یحول بعد ذلك الى لجنة المراجعة الداخلية ولجنة االمتحانات للمراجعة واعداد مصفوفة البرامج و رصد
انجاز الطالب ليعرض بعد ذلك على مجلس الكلية للمناقشة و االعتماد.
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جدول ( )22يوضح أليات التقويم المستمر القدرة المؤسسية
األكاديمية

للفعالية
التعليمية
البرامج

المستمر

أليات
التقويم

إدارة الفنادق

استمراریة ودوریة التقویم الذاتى

إجراءات التقويم المستمر
للقدرة المؤسسية
المراجعة الداخلية لمجموعة
خطط
وقواعد القدرة المؤسسية
(الخطة
االستراتيجية-خطة التدریب -
خطة
التقویم الشامل والمستمر للقدرة
المؤسسية -خطة وحدة ضمان
الجودة-
الھيكل التنظيمى -معایير اختيار
القيادات األكادیمية
الھيكل التنظيمي -التوظيف
الوظيفي – مصداقية المعلومات
المتاحة عن الكلية.
قياس رضا األداریين.

الدراسات السياحية

مراجعة ومناقشة التقویم الذاتي للكلية

عمل ورش عمل لتعدیل في
الخطة األستراتيجية مع أعضاء
ھيئة التدریس والھيئة المعاونة
واألطراف ذات الصلة.
عمل ورش لمناقشة واستبيانات
لتعدیل خطة خدمة المجمتع
وتنمية البيئة.
األطراف
رضا
مناقشة
المجمتعية من خالل الملتقي
التوظيفي وخالفه

نتائج التقويم المستمر
للقدرة المؤسسية
ضرورة عقد ورش عمل
الخطة
لتعدیل
األستراتيجية وخطة التمية
المجمتع وتنمية البيئة
التدریب-
وخطة
الموظفيين في حالة رضا
ولكن ضرورة اتخاذ آلية
رضا
لتقييم
أخري
الموظفيين غير األستبيان.

إجراءات التحسين المتخذة
اعداد الخطة األستراتيجية من
خالل ورش عمل مع أعضاء
ھيئة التدریس والھيئة المعاونة
واألطراف ذات الصلة -عرض
مقترح خطة التدریب لالداریين-
اعداد الھيكل التنظيمي  -عمل
ورش عمل عن خطةالمجتمع
وتنمية البيئة.

التأكد من ضرورة
مشاركة األطراف
المجتمعية بارائھم في
أنشطة وحدة ضمان
الجودة لتحسين القدرة
المؤسسية للكلية سواء في
الخطة االستراتيجية
وخطة تنمية مجمتع
والبيئة وخالفه.

تطبيق معایير تقييم
الجھاز األداري

وضع خطة لتدریب الجھاز اكتشاف عدم دقة تقييم
الجھاز األداري بالكلية،
األداري.
والتقييم من جھة واحدة ال
یكفي وخصوصا الجامعة
حتي یمنع التحيز ویحافظ
علي الحيادیة.
 .2الفاعلية التعليمية:
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عمل آلية لتقييم لتقييم الجھاز
األداري.
أعداد نموذج لتطبيق الجھاز
اإلداري
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كلية السياحة وإدارة الفنادق

في ھذا الجزء تقوم الكلية بتوضيح ما یوجد مما یلي:
 إجراءات التحسين والتعزیز التي قامت بھا في ضوء نتائج التقویم المستمر للفاعلية التعليمية. ما استحدثته من آليات لتحسين الفاعلية التعليمية. إن كانت قد قامت بقياس مستوى رضا الطالب وما قامت به من إجراءات لتحسين مستوى رضا الطالب. تناقش استجابة الكلية لما ورد في التغذیة الراجعة عن التقریر السنوي السابق أو تقاریر التدقيق الداخلي لمركز ضمانالجودة إن وجدت فيما یخص الفاعلية التعليمية.

أليات التقويم

المستمر للفعالية

البرا
مج
األكا
ديم
ية

التعليمية

جدول ( )19یوضح أليات التقویم المستمر للفاعلية التعليمية

إدارة الفنادق
الدراسات السياحية

استمراریة ودوریة التقویم الذاتى

إجراءات التقويم المستمر للفاعلية
التعليمية

نتائج التقويم المستمر
للفاعلية التعليمية

المراجعة الداخلية لمجموعة خطط
وقواعد وبرامج الفاعلية التعليمية( خطة
التقویم الشامل والمستمر للفاعلية
التعليمية -خطة التوعية بمعایير الفاعلية
التعليمية -معایير تقييم أداء أعضاء
ھيئة التدریس-خطة تعيين معاونى
أعضاء ھيئة التدریس -خطة انتدابات
أعضاء ھيئة التدریس -خطة البحث
العلمى -استراتيجية التعليم والتعلم -
استراتيجية تقویم الطالب -استراتيجية
الدعم الطالبى  -توصيف
البرامج التعليمية /المقررات الدراسية-
نتائج تقویم الطالب -تقاریر المقررات
الدراسية /البرامج التعليمية) اعداد
دراسة ذاتية.
تطبيق معایير تقویم أعضاء ھيئة
التدریس والھيئة المعاونة
قياس رضا أعضاء ھيئة التدریس
والھيئة المعاونة والطالب.
المراجعةةةةة الداخليةةةةة لألقسةةةةام و تشةةةةمل
ملفات المقررات والبرامج.

أكتشاف توصيفات البرامج
والمقررات الغير مكتملة.
الحاجة الي أدماج رجال
العملية
في
الصناعة
التعليمية.
ضرورة ادارج التعليم
والمشاریع
التفاعلي
الميدانية.

إعةةةةةةداد التقةةةةةةاریر وعةةةةةةرض النتةةةةةةائج
ومناقشةةةتھا فةةةى مجلةةةس الكليةةةة واتخةةةاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة
اجتماعات ولقاءات مع أعضاء ھيئة
التدریس و الھيئة المعاونة للتعریف
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إجراءات التحسين المتخذة

مخاطبة مسئول التدریب
الميداني العادة توصيفات
مشروع التخرج وفقاً لمخرجات
التعلم المستھدفة.
تدریب اعضاء ھيئة التدریس و
الھيئة المعاونة على طرق
التعليم التفاعلي
تعدیل المقررات طبقا لخطة
العمل في السنوات السابقة
للمقرر.
محاولة أزالة اسباب عدم رضا
أعضاء ھيئة التدریس والھيئة
المعاونة والطالب واالداریين.
عقد شراكات مع سالسل فنادقشيراتوت (ستارودد) وغرفة
المنشات السياحية.
التعليم
متابعة
صتفعيلالتفاعلي في المقررات وضع
معایير للتقييم.
الميدانية
المشاریع
ربط
بالمقررات مع الصناعة.
ربط الرحالت العلمية مع
احتياجات
المقررات مع
المعارف
من
الطالب
والمھارات التي یجب تعلمھا
من الصناعة.

جامعة فاروس

وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر

المستمر بھذه اآلليات.
تحدیث نظام التعامل مع التظلمات
والشكاوى.
تحدیث مستمر لقاعدة بيانات الخاصة
بأعضاء ھيئة التدریس و السيرة الذاتية.

كلية السياحة وإدارة الفنادق
تفعيل نظام المسائلة والمحاسبة.
تفعيل دور المجالس العلمية
واإلداریة في اتخاذ القرار.
عقد لقاءات و اجتماعات
لدراسة تطویر إستراتيجية
التعليم و التعلم في ضوء نتائج
االمتحانات و استبيانات الطالب
و أعضاء ھيئة التدریس و
األطراف المجتمعية.
حصر العدید من الشكاوي
وابالغ الجھات المختصة لحلھا.

مراجعة ومناقشة التقویم الذاتي للكلية

عقد ملتقي التوظيف والمؤتمر العلمي تحدید االحتياجات التدریبية  -طرح الدورات التدریبية
العضاء ھيئة التدریس العضاء ھيئة التدریس و الھيئة
للكلية.
المعاونة لرفع كفاءتھم.
والھيئة المعاونة.
تحدید مجاالت التحسين والتطویر.

انجازات وحدة ضمان الجودة.
 .1استكمال ملفات معایير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.
 .2القيام بعمل استبيانات للطالب على المقررات الدراسية للفصل الدراسي الخریف والربيع.2111-2113
 .2وضع جميع توصيفات برامج ومقررات مرحلة البكالوریوس على موقع الكلية اإللكترونى وكذلك مطویات عن
كل المعایير لزیادة نشر فكر الجودة بين العاملين والطالب بالكلية.
 .3قيام وحدة الجودة بالكلية باستقبال السادة مراجعى مركز ضمان الجودة بالجامعة والدعم الفنى بالجامعة خالل
شھر یونيو یوليو 2111
 .1القيام بعمل استبيانات للطالب على المقررات الدراسية وخدمات المكتبة والرضا الطالبى والرضا الوظيفى
ألعضاء ھيئة التدریس والعاملين بالكلية لمرحلة البكالوریوس  2111/2113وجارى عمل تقاریر عنھا ووضع
خطة للتحسين لعرضھا على مجلس الكلية.
 .6تم اعداد الخطة االستراتيجية.
 .7مراجعة توصيف البرامج العلمية والمقررات الدراسية لمرحلة البكالوریوس بناء على المراجعة الداخلية لفریق
المراجعة الداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة بالتعاون مع منسقى معيار المعایير األكادیمية والبرامج
التعليمية وتم اإلنتھاء منھا.
 .8متابعة األقسام العلمية فى عمل تقاریر البرامج والمقررات للفصل الدراسى الخریف والربيع .2111-2113
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.9
.11
.11
.12
.12
.13
.11
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.22
.23
.21
.26
.27
.28
.29
.21
.21
.22

وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر

كلية السياحة وإدارة الفنادق

خطة الدعم الطالبي وخطة اإلرشاد األكادیمى ودليل األرشاد األكادیمي
تفعيل وحدات ذات الطابع الخاص.
متابعة تنفيذ الخطة التنفيذیة لوحدة ضمان الجودة والتطویر المستمر.
اعداد خطة المراجعة الداخلية للقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وتقاریر االنجاز.
تقدیم الدعم الفنى لمنسقي المعایير ومساعدتھم على استيفاء المعایير وفقا لمعایير الجودة واألعتماد وفقا ألصدار
.2111
أنشاء نظام للمراجعة الداخلية والتقویم لوحدة ضمان الجودة بالكلية.
اجراء مراجعة داخلية الستيفاء معایير الجودة.
أعداد خطة تحسين لجميع جوانب االداء بكل جوانب الكلية.
متابعة تنفيذ خطة التحسين والتعزیز .2111-2113
اعداد التقریر السنوي للكلية.
تحفيز األقسام العلمية على مراجعة وتحدیث توصيفات المقررات الدراسية والبرامج األكادیمية.
متابعة تنفيذ خطة للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وتحدید انشطة خدمة المجتمع بالكلية.
مراجعة ما تم انجازه بشان اعداد الخطة االستراتيجية للجامعة خالل العام الماضى حتى یمكن البناء عليه
الستكمال الخطة.
اعداد تقریر اجمالى عن ھذه االعمال والمشكالت وعرضه على المجالس بالمركز ومجلس الجامعة لمناقشته
واعتماده.
اعداد تقاریر لمتابعة تنفيذ الخطة األستراتيجية.
تقاریر مراجعة داخليه عن استيفاء المعایير االكادیميه طبقا لدليل اصدار الھيئة القومية لألعتماد  ،2119دراسة
ذاتية طبقا الصدار الھيئة القومية لألعتماد .2119
تقاریر للبرامج والمقررات ومصفوفات تطابق البرامج االكادیميه مع المقررات الدراسية.
قياس رضا أعضاء ھيئة التدریس والجھاز اإلداري والطالب.
اعتماد الخطة استراتيجية .
اعداد اعداد دليل الطالب ،و خطة للدعم الطالب.
اعداد خطة لتفعيل المشاركة المجتمعية
اعداد استراتيجية التعليم والتعلم
اعداد خطة التحسين والتعزیز
اعداد تقریر ملتقي التوظيف.
یعتمد
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