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 مقدمة
 

يتشرف فريق العمل المنوط به اعداد التقرير السنوى لكليه السياحه وإدارة الفنادق بتقديم اسمى آيات 

 عميد الكليه    –الشكر لجميع من ساهم فى إخراج هذا العمل خاصه السيده الدكتورة / امانى رفعت 

ل ، كما نتقدم بأسمى آيات  للتسهيالت التى قامت بها والمساهمه بالرأى والمراجعه الفعاله لمتن هذا العم

 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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 السنوي التقرير إعداد فريق

  اإلداريفريق ال

 )أ.د / امانى رفعت               )رئيس مجلس إدارة وحده ضمان الجوده

 ) ابراهيم              ) المدير التنفيذى  وحده الجودهد / لمياء   

 )فتحي                )نائب مدير وحده ضمان الجودهأحمد  د / اسالم 
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 السياحة وإدارة الفنادقكلية  من مقدم سنوي تقرير

 2112-2111 للعام الدراسي

  عامة بيانات - 0

دارة الفنادق  جامعة فاروس اسم الكلية/ السياحة وا 
  السیاحة وادارة الفنادق بكالوريسالدرجات العلمية التي تمنحها الكلية: 

( بمعادلة الدرجة الممنوحة بدرجة البكلوریوس في تخصصي إدارة 2002) ( لسنة151) صدر القرار الوزارى رقم

والئحته التنفیذیة  1272لسنة  42الفنادق و السیاحة التى تمنحھا الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم 

 .فى التخصص المناظر و إدارة الفنادق حةالسیا من كلیات
 (سنوات 4مدة الدراسة: ) (5/2/2006) تاريخ التأسيس:
 (Credit Hoursالساعات المعتمدة نظام الدراسة: ) (االنجلیزیةلغة الدراسة: )

 (االسكندریةالمحافظة : ) أ.د / أماني رفعت(عميد الكلية: )

 (+203- 3177000) :اإلدارة هاتف (+203- 3177111) :الطلبة شئون هاتف

 (Tourism@pua.edu.egالبريد اإللكتروني: )  (+203 - 3130242) :فاكس

 (qau.tourism@pua.edu.eg) البريداإللكتروني: (+203 3177225هاتف وحدة ضمان الجودة: )

  :الجامعة التابعة لها 

 ٢٠٠٢لسنة ٢٥٢أنشاؤھا بالقرار الجمھورى رقم أول جامعة مصریة خاصة باألسكندریة تم , وهى جامعة فاروس

معتمدة ومعادلة شھاداتھا من المجلس األعلى للجامعات المصریة ووزارة  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٢والقرار الجمھورى رقم 

 تم إنشاء الجامعة تبعا ألحدث.  األورومتوسطیةعضو أتحاد الجامعات و عضو أتحاد الجامعات العربیة التعلیم العالى.

قامت الجامعة بتوقیع مجموعة من وقد   المعاییر العالمیة وتم تجھیزھا بأعلى مستوى من المعامل التعلیمیة المتقدمة.

فى العلوم تعاون مع جامعات أوروبیة وأمریكیة متقدمة لألستفادة من أسالیب التعلیم الحدیثة والتطویر المستمر الأتفاقیات 

المختلفة و تطبیق نظم الجوده العالمیة. ویتم تبادل الطلبة وھیئات التدریس بین جامعة فاروس والجامعات المختلفة 

 لألستفادة من تجارب الجامعات األخرى تحقیقا لمزید من التطویر.

  : الموقع الجغرافي 

رقم بریدي  –سیدي جابر االسكندریة  37ص . ب تقع جامعة فاروس بمنطقة سموحة شارع قنال المحمودیة االسكندریة 

 .  كم من مركز مدینة االسكندریة 4. الموقع یبعد اقل من 21311

أدوار بمساحة اجمالیة  6تقع كلیة السیاحة وادارة الفنادق ضمن مبنى مجمع الكلیات النظریة والمكون من مبني الكلية: 

م 3740
5
  6  =22440 م

5
م 710أدوار بمساحة  6منفصل یخدم كلیات الجامعة مكون من یوجد مبنى اداري   .

5
  6 

م 4260= 
5

وقد تم تخصیص الدور الخامس   ویضم األقسام اإلداریة المركزیة للكلیات التابعة للجامعة وقیادات الجامعة. 

http://www.aaru.edu.jo/Home.aspx
http://www.aaru.edu.jo/Home.aspx
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المبني النظري مثل معامل والدور السادس بالمبني النظري لكلیة السیاحة وادارة الفنادق مع التمتع بالخدمات التعلیمیة ب

طالب( والمدرجات ذات السعة المتوسطة  250( والمدرج الرئیسي )سعة 2( ومعامل الكمبیوتر )عدد 4اللغات )عدد 

 طالب(. 150)سعة 

 الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة : 

( بمعادلة الدرجة الممنوحة بدرجة 2002) لسنة( 151) صدر القرار الوزارى رقم(.  بكالوریوس السیاحة وادارة الفنادق)

البكلوریوس في تخصصي إدارة الفنادق و السیاحة التى تمنحھا الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم 

 .فى التخصص المناظر و إدارة الفنادق السیاحة والئحته التنفیذیة من كلیات 1272لسنة  42

  تاريخ اعتماد التقرير
 اسم وتوقيع عميد الكلية  

 خاتم الكلية 
 

 رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها  -5

 رؤية الكلية: 

أن تصبح مركزا علمیا وبحثیا واستشاریا فى مجال السیاحة  –جامعة فاروس   -تتطلع كلیة السیاحة وإدارة الفنادق

  .والضیافة على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي

 رسالة الكلية: 

 مجاالت في ومتطورة ممیزة برامج خالل من تعلیمیة خدمات بتقدیم – فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السیاحة كلیة تلتزم

 وتفعیل وإقلیمیا محلیا السیاحي العمل سوق في المنافسة على قادر ومھنیا علمیا متمیز خریج إلعداد الفنادق وإدارة السیاحة

 .المتطور العلمى البحث ودعم والبیئة المجتمع خدمه في الكلیة دور

 األهداف األستراتيجية للكلية: 

  جديدة وحدات وإستحداث الكلية نشاط وطبيعة حجم ليالئم التنظيمي الهيكل تحديث (1

 للكلية المادية الموارد وتعزيز دعم (2

 استخدامها كفاءة ورفع للكلية الذاتية الموارد تنمية (3

  واإلدارية األكاديمية الكوادر ومهارات لقدرات المستمرة التنمية (4

 لالداء المستمر والتحسين الجودة الدارة فعال نظام إنشاء (5

  متميزة جديدة برامج وطرح ومقرراتها األكاديمية البرامج وتطوير تحديث (6

  واإلبداع اإلبتكار تضمن متطورة تعليمية بيئة توفير (7

  المجتمعية األطراف مع المستمر والتواصل الشراكة مبادرات تعزيز (1

 المستدامة التنمية في الكلية دور وتفعيل والبيئية المجتمعية األنشطة في التوسع (2
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 الكلية وأنشطة لخدمات الفعال للتسويق متطورة أساليب تطويع (10

 المتميزة التطبيقية البحوث وتشجيع العلمي للبحث الداعمة البيئة توفير (11

 .العليا للدراسات متميزة برامج وطرح إعداد (12

 

 الدراسي  العام خالل الكلية  فيها شاركت متميزة وأنشطة إنجازات -3

 المثال: سبيل على – زهاتمي   ظهرت   التي اإلنجازات أهم الكلية بإبراز تقوم 
 .اختراع براءات أو دولية أو محلية جوائز علىالهيئة التدريسية  أعضاء حصول -
 ....(رياضية ،ثقافية علمية،) دولية أو محلية جوائز على بالكلية الطالب حصول -
 .أو دولي وطني طابع ذات أنشطة في طالبها من أي أو بالكلية العاملين من أي مشاركة -
  .دولي أو وطني لمنصب بالكلية العاملين من أي اختيار -

 

 الجهة المشاركة أسم النشاط أسم المشارك م

0 

ا.د أماني حسن 

 رفعت

عضو بالھیئة القومیة لضمان الجودة واإلعتماد 

 ومراجع معتمد بمؤسسات التعلیم العالى 

مراجع خارجى معتمد لكلیات السیاحة والفنادق  -

 وبرامج ومقررات الكلیات

عضو بلجنة المعاییر األكادیمیة لقطاع السیاحة  -

 حتى اآلن  2002والفنادق من 

 

الهيئة القومية لضمان 

 ادالجودة واالعتم

محكم بالمجالت العلمیة لقطاع السیاحة والفنادق )مجلة 

اإلتحاد اإلقلیمى لقطاع  –كلیة السیاحة والفنادق بالفیوم 

 السیاحة والفنادق

كلیة السیاحة والفنادق 

كلیة  السیاحة  –بالفیوم 

والفنادق "جامعة قناة 

 السویس

5. 

 ا.م.د لمياء مصطفي

لتقییم PSSعضو بشركة بالتفورم للحلول االمنة   

الخدمة فى منشأت تقدیم خدمة االعذیة و المشروبات 

 وحتى تاریخة 2011المختلفة منذ 

شركة بالتفورم للحلول 

 االمنة
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 األداء تقرير -4
 المؤسسية القدرة :أوالا  

 :االستراتيجي التخطيط .0

 :يلي ما الكلية توضح الجزء هذا في
 بمؤشرات مقارنة وأهدافها االستراتيجية ومهامها رسالتها لتحقيق التنفيذية خططها من بتنفيذه قامت ما الكلية تذكر- 

 .بالخطة المحددة واألداء المتابعة
 : التنظيمي الهيكل . 2

 تعديل الهيكل التنظيمى بإضافة وحدات مستحدثه -
 اعتماد الهيكل التنظيمى بمجلس الكليه  -
 اعتماد التوصيف الوظيفى لجميع وظائف المؤسسة  -
 وضع هيكل تنظيمى جديد لوحدة ضمان الجوده وتحديث لسلطات ومسئوليات الوحدة . -

 الهيكل التنظيمي للكلية:
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 في هيكلها وحدات أو أقسام إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت الجزء إن هذا في الكلية تذكر
 تم ذلك؟ وهل أسباب وما واالختصاصات الهيكلية في تعديالت أية أجرت قد كانت إن أو التنظيمي
 .وتوثيقها اعتمادها

 تالوحدات التنظيمية واإلدارا
 التي تم تعديلها

 المبررات التعديالت اعضاء اللجنة

 د. إسالم فتحي  لجنة األزمات والكوارث
 أ. محمد سعد

 أ. عبد اهلل محمد

 تحدث في الكلية.لمواجهة األزمات التي قد  اضافة
 ضمن مستلزمات االعتماد

زيادة العالقة مع المجمتع الخارجي وتقديم  اضافة  المشاركة المجتمعيةلجنة 
 دورات تدريبية 

لزيادة التواصل مع الخريجيين لتلبية احتياجات  أضافة ا. داليا لجنة متابعة الخريجيين
سوق العمل عن الطلب ودعوتهم لحضور 

أنشطة الكلية السنوية مثب والتفاعل مع 
 المؤتمر العلمي للكلية

لتحديث كتب المكتبة والدوريات ومعرفة  أضافة ا. محمود عبد الرؤوف لجنة المكتبة
 احتياجات األقسام

 د. غادة بسيوني لجنة المؤتمرات والمناسبات
 د. إسالم فتحي 

دالياحسن ، تامر 
 الصاوي، دينا عباس

 والمناسبات بالكليةلتنفيذ المؤتمرات  أضافة

لجنة العالقات الدولية 
 والثقافية

للتمثيل مع مؤسسات المجمتع الخارجي  أضافة ا. تامر الصاوي
 المحلي والدولي

تعديل من لجنة الشكاوي فقط الي لجنة  تعديل د. إسالم أحمد فتحي لجنة الشكاوي والمقترحات
 الشكاوي والمقترحات.

لجنة الشئون التعليمية 
 بوالطال

 ا.م.د لمياء مصطفي
 أ. داليا حسن

  تعديل

الموارد الذاتية لجنة 
 والتدريب

  أضافة 

توفير لجنة متخصصة في االستبيانات  أضافةأ. تامر الصاوي، أ. لجنة األستبيانات والتغذية 
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محمود عبد الرؤوف، أ.  الراجعة
 حمادة جمال

 لمراجعتها وتحليلها واعطاء تغذية راجعة

 المستمرلجنة التطوير 
للبرامج األكاديمية 

 والمقررات الدراسية 

أ.د أماني رفعت، أ.م.د 
لمياء مصطفي، أ.م.د 
غادة بسيوني، د. لمياء 
 ابراهيم، د. إسالم فتحي

تطوير اللوائح الدراسية الحالية، وطرح البرامج  أضافة 
 الجديدة بالكلية.

 

 

 والحوكمة  القيادة .5

 :يلي ما الكلية توضح الجزء هذا في
اختيار القيادات  ومعايير فيها المشاركين وعدد األكاديمية للقيادات تنفيذها تم التي التدريبية البرامج -

 .االكاديمية
المستخدمه في اختيار القيادات االكاديميه بورشة عمل واعتماد المعايير  تم تحديث المعايير -

 الجديدة بمجلس الكليه .
 ليه .تم اعتماد المعايير الجديدة بمجلس الك -
تم تحديث االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديميه الجديدة بالكليه وتحديث خطة االحتياجات  -

 التدريبية لهم وفقا لتلك االحتياجات .
تم عرض الخطة المعدله بورشة عمل للقيادات األكاديميه وتم الموافقه عليها واعتمادها بمجلس  -

 الكليه .
 ذاتيه .تم تعديل خطة لتنمية الموارد ال -
 متمثله فى:لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية متميزة لطالبنا تم عقد شراكات جديده  -
دارة الفنادق إتفاقية تعاون مشترك - مع فندق شيراتون المنتزة ضمن مجموعة فنادق   توقيع كلية السياحة وا 

 ستاروود العالمية للفنادق و المنتجعات.
 السياحة ووكاالت السفر باألسكندرية .إتفاقية التعاون المشتركه مع غرفة شركات  -
 .تعيين بعض القيادات األكاديمية مثل 2102-2102الدراسى   العام خالل تم -

 
 یوضح القیادات األكادیمیة الجدیدة ( 1)جدول

 القسم  الموقع األكاديمي االسم
 إدارة فنادق قائم بعمل رئیس قسم إدارة الفنادق ا. م.د لمیاء مصطفى
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 الدراسات السیاحیة المنسق األكادیمي   لقسم الدراسات السیاحیة بسیونيا.م.د غادة 

 

 

 الدورات التدریبیة التي تلقاھا القیادات اإلداریة ( یوضح2جدول)

 تاريخ انعقاد الدورة التدريب  الموقع اإلداري االسم
5102-9-7 (1معاییر الجوده فى العملیه التعلیمیه ) عمید الكلیه  ا.د أمانى رفعت  

5102-9-01 (2معاییر الجوده فى العملیه التعلیمیه )  
 

 ا. م .د لمياء مصطفى
 

قائم بعمل رئیس قسم إدارة 

 الفنادق

5102-9-7 (1معاییر الجوده فى العملیه التعلیمیه )  
5102-9-01 (2معاییر الجوده فى العملیه التعلیمیه )  

5102-9-9 نظم االمتحانات وتقویم الطالب  
 

 الجهاز اإلداري: .3

 :یلي بما به فیما یتعلق قامت ما الكلیة تذكر الجزء ھذا في

تم تحدید االحتیاجات التدریبیة للموظفین والقیادات األداریة وجارى اعداد خطط للتدریب فى ضوء 

 .ھذه االحتیاجات

 تم وضع األلیات الالزمة لتحدید آراء الموظفین والقیادات اإلداریة حیث تم ما یلى:  -

 تم تحدید راى الموظفین فى نظام التقییم الخاص بھم واعداد تقریر بذلك -

 .لرضا للموظفین واعداد تقریر بذلكتم تحدید عوامل الرضا و عدم ا -

 

 : والمادية المالية الموارد .4

 :یلي بما به فیما یتعلق قامت ما الكلیة تذكر الجزء ھذا في

 الوصول إلى أو تعلیمیة أھداف بتحقیق مبررة وغیرھا( المخابر للكلیة )المباني، األساس البنیة تدعیم -

 .االستراتیجیة وأھدافھا وسالتھا رؤیتھا تحقیق

 .العجز ھذا على للتغلب محاوالت من به وما قامت العجز في تحقیق متطلباتھا وأسبابه على الكلیة تعلق- 

للتسھیالت المادیه للكلیه بما فیھا المدرجات وقاعات الدراسه   NORMSتم االنتھاء من  -

 والمعامل والمحاكیات والمكتبه وتسھیالت األنشطة الطالبیه والعیاده الخارجیه .

المحاكیات تم إعداد تقریر  عن مدى التناسب بین الطاقه االستیعابیه لقاعات الفصول والمعامل و -

 .وأعداد الطالب

 –الغرفه الفندقیة  -المطعم التعلیمى–تم إعداد بیان عن كافة التجھیزات فى المحاكیات )المطبخ  -

 مكتب شركة السیاحه(.

تم إعداد تقریر عن مدى التناسب األجھزه والمعدات الموجوده بالمعامل والبرامج المتخصصة  -

 السیاحة وإدارة الفنادق .الى تفرضھا طبیعة بعض المواد فى القسمین 

تم إعداد تقریر عن تسھیالت األمن والسالمه داخل الكلیه بما فیھا خطة إحالء الكلیه وفى انتظار  -

 تنفیذھا فى أقرب وقت .
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 11من  12الصفحة 
 

تم تحدیث موقع الكلیة اإللكترونى وصفحتھا على الفیسبوك وتحدید أخصائي ألخبار الكلیه  -

 مسئول عن تحدیث الموقع بشكل مستمر.

 عداد محططات إرشادیه بكافة محتویات الكلیه .تم إ -

 ویوضح القیاسیة المعاییر مع ومتناسبة الكلیة أنشطة طبیعة مع متالئم بالكلیة المبانى مساحة -

السیاحة وإدارة  بكلیة العلمیة باألقسام والمعامل والمدرجات التدریسیة القاعات جدول  حصر

 الفنادق.

 وإدارة الفنادق: الطاقة االستيعابية لكلية السياحة

 السعة الكلية السعة الطالبية المدرج

م 300×  مدرج   2/1
2

 طالب  125 طالب 250 

م 110×  مدرج   1
2

 طالب 150 طالب 150 

م 53×  فصل  11
2

 طالب 315 طالب 35 

م 70×  فصل  3
2

 طالب 131 طالب  46 

م 107×  معمل حاسبات   1
2

 طالب 36 طالب  36 

م 107×  لغـــــات  معمل  1
2

 طالب 36 طالب  36 

م 210× مكتبة   1
2

 طالب 60 طالب 60 

 طالب 031 االجمــــــــالي 

 
 :المعامل والمحاكيات الخاصة بالكلية 

المطبخ التعلیمي: .1
 

یتضمن كافة التجھیزات الفنیة للمطابخ الفندقیة من مناطق  2م 172بمساحة  

)ملحق بھا مدرج تعلیمي مزود بالمرایا العاكسة( وأركان اعداد االعداد والتجھیز ثم منطقة الطھي 

االطعمة المختلفة )اللحوم واألسماك والمخبوزات وغیرھا من مناطق االعداد( ثم منطقة التجھیز 

 والتقییم والخدمة. وللمطبخ باب للتخدیم متصل مباشرة بصالة المطعم.

لمطاعم لتدریب الطالب على ادارة وتشغیل وھي قاعة تتضمن كل أنواع مناطق الجلوس با المطعم: .2

 وخدمة المطاعم. وملحق به بار كامل مجھز بخلفیة من المرایا واألرفف.
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 11من  13الصفحة 
 

وھي تماثل جناح للنوم یتضمن الغرفة بكامل محتویاتھا وكذا الردھة التي  :الغرفة الفندقیة التعلیمیة .3

مجھز بأعلى مستوى من األثاث بھا دوالب المالبس والمیني بار والخزینة یضم الجناح الحمام ال

 الثابت واألجھزة الصحیة.

وھي غرفة مجھزة ومماثلة لغرف خدمة الدور بالفنادق   :التعلیمیة House keepingغرفة ال .4

 الكبرى

مكتب مزدوج األغراض لالستخدام كمكتب سیاحي   :شركة السیاحة والمكتب األمامى التعلیمي .2

یتضمن  كاونتر الخدمات السیاحیة كخدمة حجز  2م 76ومكتب أمامي ومكتب طیران بمساحة 

الطائرات والفنادق والرحالت السیاحیة وبه منطقة جلوس العمالء مجھز بالكامل كمكتب تدریبي به  

 أجھزة كمبیوتر كاملة المشتمالت محملة بالبرامج المتخصصة : امادیوس و فیدیلیو وجھاز طابعة.5

م 107ات بمساحة معمل حاسب 2یوجد عدد  :معامل الكمبیوتر .6
5

طالب بالدور األول من  36سعة  

 المبنى النظري

م 107معمل لغات بمساحة  2یوجد عدد  :معامل اللغات .7
5 

طالب بالدور األول من المبنى  36سعة 

 النظري

یوجد بھا مجموعة من الكتب العلمیة التي تختص بمجال العمل الفندقي والسیاحي ألقسام  :المكتبـــــة. 1

إدارة الفنادق والسیاحة والعلوم المرتبطة بھذا المجال اصدارات حدیثة منھا الكتب الدراسیة المقررة على 

ب باللغات االنجلیزیة والعربیة. بجانب الكت  Referenceوأخرى مراجع  text bookالطالب 

التعلیمیة المتخصصة في مجال  CDsالمتخصصة لتدریس اللغات األخرى )الفرنسیة.....( و بعض 

 السیاحة والفنادق.

 كما یتوفر بالجامعة العدید من الخدمات المتمیزة والتى تعتبر دعماً أكادیمیاً ومادیاً للطالب مثل:. 2

ومذكرات الحصص العملیة بأسعار ( تتوفر به جمیع المحاضرات Copy Centerمركزاً للنسخ ) -

 خاصة لطالب الجامعة.

( وخدمة اإلنترنت الالسلكیة والبرید اإللكتروني www.pua.edu.egالموقع اإللكتروني للجامعة ) -

 الجامعي للطالب.

فرصة لدراسة وتعلم العدید من اللغات األجنبیة المختلفة مثل اإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة  -

من خالل تنظیم دورات تدریبیة بمعامل كلیة اللغات والترجمة المجھزة بالعدید من المواد واألسبانیة 
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 11من  14الصفحة 
 

التعلیمیة السمعیة والبصریة والمتصلة بشبكة االنترنت، ویتم تنظیم ھذه الدورات بصفة دوریة 

 وبأسعار مقبولة ویتم اإلعالن عنھا على الموقع اإللیكتروني للجامعة.

للمناسبات والحفالت الطالبیة ویتم استخدام ھذا المسرح لكافة قاعة تسع خمسمائة شخص  -

 األغراض التي تھم المجتمع الطالبي.

 فرد. 1000قاعة كبرى فاخرة للمؤتمرات واإلحتفاالت وتسع ما یقرب من  -

( داخل الجامعة لتقدیم خدمة بنكیة متمیزة للطالب، وتسھیل سداد CIBفرع للبنك التجاري الدولي ) -

 ات الدراسیة وانجاز جمیع المعامالت البنكیة.المصروف

 فى مقابل أسعار خاصة للطالب. داخل الجامعة دار للمغتربین -

ممرات خاصة لسھولة مثل  ،خدمات وتسھیالت إضافیة للطالب ذوي اإلحتیاجات الخاصة -

 تصمیم واسع البواب المصاعد والمدرجات والفصول الدراسیة.، والوصول إلى المباني

بدءاً من إلتحاقھم بالجامعة وطوال فترة دراستھم فیھا. حیث تقدم  للطالبالرعایة الصحیة توفر  -

العیادة الطالبیة خدمة اإلسعاف األولي وقیاس ضغط الدم ومستوى السكر ونقل المحالیل الوریدیة، 

 والعالج بمخفضات الحرارة ومسكنات األلم.

 الطالبية:التسهيالت المادية لممارسة األنشطة  .2

م 32100منطقة المالعب الریاضیة  -1
2
 %( وتشمل: 27.4) 

 ملعب نجیلة كرة قدم  -

 ( ملعب كرة قدم خماسى2) -

 ملعب لكرة الطائرة -

 ملعب لكرة السلة -

 ملعب لكرة الید -

 ( مالعب تنس 4) -

م  100المسرح الطالبي -2
2

 

م 1000مبنى الكافتریا واألنشطة الطالبیة -3
2
  

م 1000قاعة استذكار الطالب   -4
2
  

 م 300( D112المدرج الرئیسى للندوات والمسابقات الثقافیة وغیرھا ) -5
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 11من  11الصفحة 
 

 :التطوير في التجهيزات .1

 ( يوضح التجهيزات والبرامج التي تم أضافتها لموارد الكلية3جدول )

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان /قاعة مخبر، ... القسم
إدارة 
 الفنادق

D112 مجاني مواكبة متطلبات سوق العمل تحميل برنامج اوبرا 

   

     

   

 وتنمية البيئة: المجتمعية المشاركة. 2

 وتنمیة المجتمع خدمة مجال فى متعددة بأنشطة بالكلیة البیئة شئون قطاع خالل من الكلیة قامت

 وتشمل: للكلیة اإلستراتیجیة والخطة السنویة لخطتھا طبقا البیئة

 والمجتمع الكلية بين العالقة توثيق اوالا : في مجال

 لألطراف المجتمعیة: المیدانیة الزیارات من بالعدید الكلیة قامت 

o  2015-10-22زیارة میدانیة لطالب قسم الدراسات الفندقیة یوم الثالثاء  بتاریخ 

o  رحلة العلمیة  لطالب قسم الدراسات الفندقیة لمعرض التجھیزات الفندقیة  الرابع

 .2015-11-12تاریخ ب والثالثون الھیس

o  1326-22-53بتاریخ رحلة علمیة لمطار برج العرب لطالب قسم الدراسات السیاحیة. 

o  1325-21-52تنظیم أحتفال  بمناسبة السنة المیالدیة الجدیدة یوم الثالثاء الموافق. 

o  21-21مبادرة دعم السیاحة في مصر "معا لدعم السیاحة في مصر" یوم السبت-

1325. 

o  قلعة قايتباى  و عامود السوارى ، مقابر كوم  معالم االسكندرية السياحيةلرحلة علمية(
لطالب الفرقة الثالثة والرابعة )قسم   والمتحف القومى( والمسرح الرومانى  الشقافة 

الطالب  صاحبمع العلم بان .  5102-05-2ذلك يوم السبت الموافق السياحة( و 
د/وسام فكرى )مرشدة سياحية( وذلك التاحة مزيد من الفهم لدى الطالب عن تلك 

 .المعالم السياحية
  قامت اللجنة االجتماعية بزيارة دار زهور الحياة الخيرية للمعاقين األيتام فى منطقة باكوس

ات التى وقام الطلبة بشراء بعض االحتياج 5102-05-0باإلسكندرية يوم الثالثاء الموافق 
تنقص المركز من مواد غذائية ومالبس ، كما قاموا بشراء بعض الحلويات واللعب والهدايا 
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 11من  12الصفحة 
 

البسيطة لألطفال وقدموها لألطفال حيث أسعدت تلد الهدايا األطفال بشكل كبير ، وشكر 
 القائمون على المركز الجهد المبذول.

 02اقيم يوم الثالثاء الموافق  قامت اللجنة االجتماعية بتنظيم سوق خيرى للبطاطين والذى-
، وقامت الحملة بتشجيع الطلبة على التبرع بشراء بطانيات جديدة ، ولقد استجاب  05-5102

فى مدخل المبنى النظرى لحملة البطاطين تم إقامة السوق الخيرى الطلبة لتلك الحملة ، حيث سي
 .بالجامعة

  فى وقت األنشطة  5102-5102قامت اللجنة االجتماعية بالكلية سوق خيرى فى ربيع
عينيا بمالبس قديمة لمن يرغب بالتبرع الطالبية ، حيث سيتم تشجيع الطلبة على التبرع سواء 

أو بمنتجات غذائية ، وتم تسعير المالبس طبقا لنوعيتها وتسعير المنتجات الغذائية بأسعار 
 مخفضة.

  ل مدیر الموارد البشریة ، وأ. مع أ. سامي أسماعی 1325-1-25تنظیم لقاء للتدریب والتوظیف

 سحر منسقة التدریب بفور سیزون األسكندریة. 

  المشار كة فيInternational Day   الذي تنظمه الجامعة سنویا لطالب المدراس الثانویة

 الدولیة.

  المشاركة في اعداد ملف منطقة كوم الشقافة وعمود السواري الدراجھا ضمن مناطق التراث

مع وزارة األثار ومحاظة السكندریة وممثلیین من المجتمع المحلي و مازال  العالمي بالتعاون

 العمل مستمر.

  ضمن  1325-6-22المشاركة في فعالیات یوم انتیكا" یوم التراث العالمي" األثنین الموافق

 فعالیات تنمیة وتطویر منطقة كوم الشقافة وعمود السواري. 

 1325-6-25ة تم االحتفال بیوم الیتیم الموافق الجمع. 

  تم اعداد افطار جماعي بمناسبة شھر رمضان الكریم ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة

المعاونة واالداریین واألطرف المجتمعیة  الداخلیة والخارجیة یوم األربعاء الموافق 

11-5-1325  . 

 ثانيا: األتفاقيات واللقاءات:
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 بتاریخ ذلك و التي تمثل فنادق ستار وود المنتزة شیراتون فندق مع تعاون اتفاقیة أیضا توقیع 

 للتدریب فرص توفیر و الخریجین بمستوى االرتقاء على للعمل ذلك و 41-3-6142

 الفنادق.  و السیاحة قطاعي في للطالب

 السفر ووكاالت السیاحة شركات غرفة مع مشترك تعاون اتفاقیة قامت الكلیة بتوقیع 

 .الكورنیش ھیلتون بفندق 5/6/1325 الموافق السبت یوم باإلسكندریة و ذلك

  

  6-6یوم للخریجین  وظائف لتوفیر للتوظیفقى تملالثاني قامت الكلیة أیضا بتنظیم-

وقد حضر الملتقى أ.د/ نورھان فناكي، نائب رئیس الجامعة لشئون  التعلیم  1325

ن والطالب، وأ.د/ ماجدة المسیك، نائب رئیس الجامعة للعالقات الخارجیة ووحدة ضما

الجودة، وأ.د/ رمضان أبو العال، القائم بأعمال نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة 

المجتمع و تنمیة البیئة، وأ.د/ أسامة المصرى، عمید القبول والتسجیل، وأ.د/ أماني 

رفعت، عمیدة كلیة السیاحة وإدارة الفنادق، والسادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة 

الفرق الدراسیة بالكلیة و قد  شارك كل من الشركات المعاونة والطالب من مختلف 

فلسطین  -فندق ھلنانمثل  و الفنادق التالیة في الملتقى التوظیفى  للكلیة :السیاحیة 

مجموعة سافوى  فندق شیراتون المنتزة، ھیلتون / كینج رانش   ،جرین بالزا –ھیلتون 

غرفة شركات  برادایز انمجموعة  شرم الشیخ ماكدونالدز االسكندریة مطعم روسترى

الھیئة المصریة العامة لتنشیط السیاحة الھیئة   ووكاالت السیاحة والسفر باالسكندریة

 ،شركة العز الدولیة للسیاحة ،شركة كاشا للسیاحة، المصریة العامة لتنشیط السیاحة

الطیران  طشركة فامیلى للسیاحة شركة راماساید للسیاحة خطو ،شركة داماس للسیاحة

 شركة مصر للطیرانو،سعودیةال

ثالثا: في مجال االرتقاء بمستوى الخريجين ومنسوبى مؤسسات المجتمع تم  اعداد خطة دورات 

 تدريبية في:

 المھارات اإلداریة و الضیافة، والسیاحة ، صناعة في التدریبیة تم  اعداد خطة للدورات

 .واإلنسانیة

 

 الخاصرابعا : في مجال تسويق الوحدات ذات الطابع 

  تسویق وحدة ذات الطابع الخاص من خالل تصمیم فالیر وبروشور عن منتجات الوحدة من

 الكعك في البسكویت بمناسبة عید الفطر المبارك.
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 التعليمية الفاعلية :ثانياا 
  والخريجون: الطالب .0

 أوال: شئون التعليم والطالب:

 التعلیمیھ الفاعلیة بمتابعة 2016-2015الجامعي العام خالل والطالب التعلیم شئون لجنة قامت

 التوصیات من العدید واتخاذ األقتراحات من الكثیر وبتقدیم الكلیة في العلمیة جمیع البرامج في

 الموقر الكلیة مجلس اقرھا والتي والجودة األكادیمي األعتماد بتطبیق معاییر المرتبطة الھامھ

 المعتمدة الساعات نظام تطبیق جراء الطالب لھا یتعرضالتي  والمعوقات المشكالت حل بشأن

  .الطالب من للعدید تعثر حاالت من عنه نتج وما

 :والطالب التعليم شئون قطاع ألدارات األدراية الشئون :ب

 :الطالب شئون -أ
 ملفاتھم وإستالم الجدد الطالب إستقبال أجراءات إتمام.  
 لھم والتسجیل القید مرحلة من األنتھاء عقب الثالثةلطالب الفرقة  التشعیب أجراءات بدء.  
 العام بدایة من الثانى األسبوع من إعتبارا الدراسة لبدء وصوال المبكر التسجیل مراحل إسراع.  
 الجامعى. 

 منھم الدراسیة الرسوم تحصیل عقب للطالب الكارنیھات إستخراج. 

 

 :التعليم شئون-ب
 كاف بوقت بدایته قبل دراسى فصل لكل الدراسیة الجداول إعداد.  
 حده على قسم كل الدراسیة الخطط وإعداد للمراجعة الدراسیة بالجداول األقسام ابالغ.  
 المرشدین السادة على وتوزیعھا األكادیمى األرشاد كشوف إعداد.  
 الساده  مع والمتابعة قسم، كل داخل الطالب على إعتمادھا عقب الدراسیة الجداول إعالن

 فصل كل لمقررات تسجیلھم أستمارات الطالب إستیفاء مرحلة خالل األكادیمیین المرشدین

 .دراسى

 دراسى فصل كل لمقررات المختلفة البرامج طالب تسجیل استمارت مراجعة.  
 حده على برنامج لكل المقررات تسجیل استمارات تفریغ.  
 اضافتھا اوالمراد حذفھا المراد للمقررات واالضافھ(  الحذف ) مرحلة متابعة.  
 مقرر من األنسحاب مرحلة متابعة.  
 الحذف  مرحلة وإنتھاء التسجیل إستمارات مراجعة من األنتھاء عقب المواد قوائم من األنتھاء

 .المقرر من واألضافة واالنسحاب

 المرشدین الساده مع بالتواصل ، األكادیمیة األنذارات وعمل ، الطالب أنتظام متابعة  

  .ألكادیمیین
 المختلفة األمتحانیة لألعمال والتجھیز األستعداد.  
 الطالب  وأعداد لھا األستیعابیة القدرة بین التوازن وتحقیق النظریة، االمتحانات قاعات تجھیز

 .فیھا لھم األمتحان عقد المفترض

 النظریة األمتحانات عقد وأثناء قبل الكنتروالت ألعمال المطلوبة األداریة والمعاونة الدعم تقدیم.  
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 للطالب إعالنھا ثم النتائج إعتماد متابعة.  
 المكتسبة الساعات تتبع تسفرھا التى للمالحظات وفقا السابقة للنتائج الدوریة المراجعات 

  .للطالب
 لخریجى  أستخراجھا المطلوب التقدیرات بیانات على تتم التى المراجعات أو تخرجھم، المفترض

 .المعتمدة الساعات

 النتائج. إعالن عقب تعقد التى الرصد إعادة لجان أعمال فى المعاونة 
 السادة مع الكلیة عمید /د.ا السید یعقدھا التى الدوریة واألجتماعات الفنیة اللجان أعمال متابعة 

 مالحظاتھم استعراض بغرض التدریس ھیئة واعضاء األكادیمیین المرشدین و األقسام رؤساء

 .المتعثرین الطالب مشاكل وحل تعترضھم التى القصور أوجھ وتالفى تطبیق الالئحة بشأن

 
 :الخريجين شئون-ج

 الناجحین الطالب على ومراجعتھا الصیفى التدریب كشوف أستالم.  
 التى الطالب طرف إخالءات على بالجامعة العسكریة التربیة إدارة افادات وتجھیز متابعة 

 .عدمه من العسكریة التربیة لدورة تأدیتھم من توضح موقفھم

 المتقدم سداد بعد وتحریرھا إنجلیزى( +)عربى  المؤقتة الشھادات إستخراج طلبات استالم 

 . المقررة بالطلب للرسوم

 للطالب وتسلیمھا الجامعة إدارة من إعتمادھا عقب األصلیة الشھادات إستالم  
 وظائف لشغل فیھا المتقدمین للجھات الدفعة على بترتیبھم للطالب افادات أستخراج 
 المتقدم سداد بعد وتحریرھا (إنجلیزى + عربى) التقدیرات بیانات إستخراج طلبات استالم  

 المقررة بالطلبللرسوم . 

 المتقدم سداد بعد وتحریرھا (إنجلیزى + عربى) الدرجات بیانات إستخراج طلبات استالم 

 . المقررة بالطلب للرسوم

 حدة على دفعة لكل الخریجین سجل اعداد.  
 ودقة  الكلیة خریجى بشأن ترد التى (مصر وخارج داخل) العمل جھات استفسارات على الرد

 .إلیھم بھا تقدموا التى الشھادات واقع من العلمیة بیاناتھم وصحة

 أوائل بتعیین المعنیة الجھات إلى التخرج دفعات على الخریجین ترتیب قوائم أرسال 

 بعضھم تعیین نتیجة علیھا تطرأ التى المستجدات وفق لھا الدائم التحدیث المتابعة الخریجین،مع

 معیدین.
 بالكلية الطالب رعاية ادارة تقدمها التي الخدمات خالل من الطالب دعم - جـ

 وعمل الجدد الطالب باستقبال لجنة التعلیم و األنشطة الطالبیة قامت الدراسي العام بدایة فى 

 سوف ما لشرح العلمیة األقسام رؤساء التدریس و ھیئة أعضاء السادة بینھم وبین تعارف حفل

  الطالب لدى رھبة أي وإزالة العلمیة بالكلیة باألقسام تدریسه یتم

 یتم  وكذلك الكلیة أقسام بمبانى واالستفسارات المقترحات صنادیق بأماكن الطالب تعریف تم

 . تخصصه حسب كل االستفسارات على والرد الصنادیق ھذه وفتح مراجعة

 وكذلك أسئلة ألي الطالب استفسارات على بالرد یقوم لجنة التعلیم و األنشطة الطالبیة تقوم 

 نفوس فى الخیر روح بث وكذلك . له العون وتقدیم الطالب تخص مشكلة  أى فى الحضور
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 وحفل یوم الیتیم( دار ایتام ) مثل الخیریة الجمعیات إلى زیارات للطالب بتنظیم وذلك الطالب

 . المجتمع فئات ببعض لربطھم وذلك االیوائیة اتوكذلك المؤسس

 بین العالقات وتوطید الطالبیة األنشطة مختلف القامة وذلك الطالبیة األسر من عدد تكوین 

فى  إیجابي اثر لھا التى األسر بین وثقافیة ریاضیة مسابقات واقامة ، البعض الطالب بعضھم

مثال أسرة  الجامعة مستوى على بھا واالشتراك المختلفة المواھب واكتشاف الكلیة طالب نفوس

 سفاري.

 مسیرة دعم السیاحة في مصر ابتداء من مكتبة السكندریة الي قلعة قایتباي  یوم فى الكلیة مباردة  

 اثارھم بالدھم زیادة  على وتعارفھم تفاعالتھم وزیادة الطالب نفوس على الطیب األثر لھ مما

 . والطالبات للطلبة وثقافي ریاضي یوم فى حسھم الوطني ا

 المشاركین الطالب على تقدیر شھادات لتوزیع العام نھایة الطالبیة. فى األنشطة ختام حفل إقامة 

 . المختلفة األنشطة فى
 :یلي ما الكلیة تناقش الجزء ھذا في

 .وأسبابه القبول سیاسات في تغیر أي -

 .ملحوظاً  كان إن التغییر وتفسیر بھا المقبولین الطالب عدد -

 .ذلك وأسباب إلیھاو الكلیة من المحولین الطالب عدد- 

 الوافدین. لجذب بسیاساتھا ذلك تربط منھا الوافدین والبلدان الجدد الوافدین الطالب عدد -

 ورعایة دعم الصحیة، الرعایة األكادیمي، اإلرشاد الطالبي، الدعم خطط من بتنفیذه قامت ما -

 الطالبیة واألنشطة الخاصة االحتیاجات وذوى دراسیاً  المتعثرین ورعایةوالمبدعین  المتفوقین

 .المختلفة

 مجال في معاونة من لھم قدمته وما العمل سوق في تنافسیتھم ومدى الكلیة خریجي حالة رصد نتائج -

 .التوظف

 برامج التعليم العادي: .1

 5102-5102حتي العام الحالي  5112 -5112باعداد الطالب منذ افتتاح الكلية عام   ( 4) جدول

العام 

 األكاديمى

الفرقة 

 األولى

الفرقة 

 الثانية

العدد  الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

 اإلجمالى

عدد 

 الخريجين
 إدارة فنادق سياحة إدارة فنادق سياحة

 --  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

5112/5112 -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- 
-- 

5112/5112 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52 
-- 

5112/5110 54 11 -- -- -- -- -- -- -- -- 55 
-- 

5110/5101 55 55 5 6 5 22 -- -- -- -- 232 
-- 
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2.  

 الخريجيين والمحولين بالكليةيوضح اعداد الطالب ( 2)جدول 

 البرنامج األكاديمي

 عدد المقبولين
 )هذا العام(

 
 

الخريجين عدد 
 )هذا العام(

 

عدد المحولين 
من جامعات 
 أخرى )هذا العام(

عدد المحولين 
إلى جامعات 
 أخرى )هذا العام(

)خالل  الخريجيين
السنوات الثالث 

 األخيرة(

  3 3  25 الفرقة األولي
 19 ال يوجد 0 09 2 فنادقإدارة 

 55 ال يوجد ال يوجد 5 9 دراسات سياحية
 77 3 1 57 المجموع النهائي

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي .3

 الوافدين الطالب لرعاية معينة وأنشطة برامج

 : مادية وإجتماعية رعاية )أ( برامج

للطالب )من خالل مناسب  بسعر ومشروبات وجبات ومحال توفر مطاعم بالكلية يوجد .2

 الجامعة(

 : ترفيهية )ب( برامج 
 رياضية أنشطة : 

 طائرة – سلة – قدم كرة مالعب بالكلية يوجد 

 ثقافية أنشطة : 

5101/5100 16 56 4 5 1 22 5 6 5 23 221 
23 

5100/5105 53 13 21 4 1 5 5 5 1 23 265 
21 

5105/5103 66 65 6 6 5 5 1 4 4 5 262 
23 

5103/5104 63 62 6 26 24 21 6 6 6 5 255 
24 

5104/5102 15 66 23 26 1 22 6 25 25 22 251 
16 

5102/5102 64 16 6 5 1 5 26 25 21 11 255 
27 

إجمالي 

 الخريجين
 034 
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 الثقافية و الشعرية الندوات إقامة الكلية تشجع 

 الثقافية المسابقات تنظيم  

 فنية أنشطة   : 

 ذوى للطالب الفرصة إلتاحة المختلفة الفنية الحفالت الكلية توفر 

 ( تمثيل – عزف -غناء)  الفنية الميول

 الفنية مواهبهم ثقل على الطالب لتحفيز الفنية المعارض الكلية توفر 

 .....( تصوير – رسم)  أنواعها بمختلف

 األماكن إلى الرحالت هذه تكون و:  ترفيهية و علمية رحالت 

 العلمية. البحوث مراكز و السياحية

 :األكاديمى )ج( اإلرشاد

 ذلك و أو الهيئة المعاونة بالكلية التدريس هيئة أعضاء من أكاديميا   مرشدا   طالب لكل يحدد

 : اآلتية لألسباب

 دراسته فترة خالل اإلرشاد و النصح تقديم 

 الالزمة. الدراسية المقررات إختيار فى مساعدته 

 التى اإلضافية الدراسية المقررات اختيار فى اإلرشاد و النصح تقديم 

 األكاديمى المرشد رأى يكون الدراسى للبرنامج الدارس يحتاجها قد

 دراسته. نهاية حتى ذلك و للطالب إلزاميا   ليس و استشاريا  

 خدمات الكترونية)د( 

 خدمة البريد اإللكتروني 

  على الموقع اإللكترونى نتائج الطالبرفع خدمة 

 من وذلك التعليمية العملية لدفع لطالبها اإللكترونية المقررات خدمة 

 حيث( www.pua.edu.eg) للجامعة اإللكتروني الموقع خالل

 هذه أساتذة يقوم التى للمحاضرات الوصول الطالب على يسهل

 .بشرحها المقرات
  :الدعم الطالبى

 الطالب لجموع الطالبى الدعم بتقديم الكلية تقوم حيث الطالبى للدعم معتمد نظام بالكلية يوجد

مطبقة  خطة توجد كما. العلمية والترفيهية الرحالت مثل والترفيهية الرياضية المجاالت فى

اإلرشادى، وكذلك خدمة البريد اإللكترونى حيث توفر الكلية خدمة لكل طالب بأن يحصل  للدعم

http://cmail.students.mans.edu.eg/
http://cmail.students.mans.edu.eg/
http://www.mans.edu.eg/students-results
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على بريد إلكترونى خاص به تتوافر عليه كل ما يتعلق به من بيانات أساسية عنه والمقررات 

 التى قام بتسجيلها متضمنة  المحاضرات التى تخص كل مقرر.

كامل على الموقع اإللكترونى حيث يتم تحميل كما تقوم الكلية بتحميل الخطة الدراسية بال

المحاضرات إلكترونيا  للطالب حتى يسهل على الطالب الحصول على المحاضرات فى أى 

 وقت ومن أى مكان .

الغرفة  - المطعم – المطبخ التعليميوالمحاكيات مثل ) كما توفر الكلية العديد من المعامل

شركة السياحة والمكتب األمامى  - التعليمية House keepingغرفة ال - الفندقية التعليمية

(. كما توفر الكلية نظام دعم اكاديمى المكتبـــــة - معامل اللغات - معامل الكمبيوتر - التعليمي

من خالل وضع بعض الخطوات التنفيذية بالنسبة للتغيب عن اإلمتحان النهائى وإمتحان أعمال 

 السنة.

كيل مجالس األقسام ومجلس الكلية. كما تقوم الكلية بتوفير وكذلك مساهمة أحد الطالب فى تش

خدمة تحميل نتيجة المقررات على الموقع اإللكترونى للكلية ،حيث يقوم الطالب بمعرفة نتيجته 

من خالل الموقع اإللكترونى وكذلك الحصول على بيان بكافة درجات المقررات الخاصة به 

 .  Transcriptإلكترونيا  فيما يسمى بالـــ 

كما تقوم الكلية بتوفير خدمة التدريب الميدانى ، حيث توفير شركات سياحية وفنادق لتدريب 

الطالب وتقوم بعمل سيمينار لهم بعد إنتهاء فترة التدريب وتقييمهم ، باإلضافة إلى محتويات 

 – Effective team buildingمقررات التدريب الداخلى بالكلية على دورات تدريبية مثل "

Presentation skills – Training the trainee" . 

 والمتعثرين المتفوقين الطالب وتحفيز دعم

 -توجد قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين حيث:

 تحديد الطالب المتعثريين: .2

 الدرجات دوريا وتحديد الطالب الراسبين وذوي المعدالت المنخفضة  مراجعة 

 .من المرشدين األكادمين عن الطالب المتعثرينمتابعة أي تقارير 

 من أي تعثر دراسي  متابعة شكوي الطالب انفسهم . 

 التدريب العملي التقييم المستمر اثناء  

 المتفوقيين والمبدعين: الطالب تحديد .1

 الطالب المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة  مراجعة الدرجات وتحديد . 

  األكاديميين عن طالب متفوقينمتابعة أي تقارير من المرشدين . 



   
 جامعة  فاروس                               وحدة ضمان الجودة                كلية السياحة وإدارة الفنادق  

 

 11من  24الصفحة 
 

 العملي  التدريب  اثناء المستمر  التقييم. 

 الطالب المتفوقين باألنشطة الغير اكاديمية حصر. 

  والمبدعين؟ المتفوقين وتحفيز دعم وسائل

 (أخرى تقدير، وشهادات جوائز/ علمية رعاية/ مالى دعم/ دراسية منح) 

  وتكريمهم بجوائز مالية وشهادات التراكمى يتم اختيار األوائل بحسب المعدل

 . تفوق

  يتم منح الطالب منح دراسية 

  في كل برنامج دراسي والمبدعين يقام احتفال لتكريم الطالب المتميزين

  ومنحهم شهادات التقدير والجوائز النقدية أو المادية.

  شطة والمبدعين فى األنالطالب األوائل بالبرامج الدراسية وصور تنشر أسماء

  على موقع الكلية.الطالبية 

  في لوحة شرف بالكليةوالمبدعين ُيعلن أسماء الطالب المتفوقين. 

 المتعثرين الطالب لرعاية برامج

 تحديد الطالب المتعثريين : .1
 

 وذوي المعدالت  الدرجات دوريا وتحديد الطالب الراسبين  مراجعة

 . المنخفضة

 عن الطالب المتعثرين متابعة أي تقارير من المرشدين األكادمين. 

 من أي تعثر دراسي  متابعة شكوي الطالب انفسهم . 

 التقييم المستمر اثناء التدريب العملي. 

 االتصال واالبالغ عن: .2
 

 والمنسق االكاديمي  القسم  رفع تقرير عن حاالت المتعثرين بحيث يتم عرضه علي رئيس
  للمقرر

الممكنة لتذليل المعوقات التي تواجهم  تحليل اسباب الضعف والتعثر والتعرف علي الطرق .3
 من خالل :

 
  المتعثرين  نتائجفحص 

  مع الطالب   ومعاونيهم ذوي االتصال المباشر  اعضاء هيئة التدريسمناقشة

  المتعثرين
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 الطالب المتعثريين للتعرف علي المعوقات والمشكالت التي تواجههم وطرق  مناقشة
 .حلها
 

 عثرين من خالل :للطالب المت  تنفيذ طرق الدعم .4
 

  تحديد مواعيد لالجتماع مع هوالء الطالب لتقديم يد العون لهم وتزليل أي

  معوقات تؤدي الي تعثرهم

 لمعاونة الطالب المتعثرين  المتفوقين  االستعانة بالطالب  

 تعثرينملتحسين مهارات الطالب ال اتاحة عدد من الجلسات. 

 الطالب المتعثرين :  متابعة .5
 

 الخاص بهوالء  اإلرشاد األكاديمىدرجات وتقارير وملف   متابعة

 . لتحديد مدي تقدمهم االكاديمي  الطالب

 تحديدللمقرر حيث والمنسق االكاديمي  المقررستاذ تقديم تقرير عنهم ويرفع أل 

 المتعثرين الطالب أسباب التعثر وكذلك احتياجات

 عن تقديمهم والطرق   دورية  راجعة  امداد الطالب المتعثرين بتغذية

نقاط الضعف لديهم وعن مستوي  يتغلبوا بها علي  يمكن أن  التي  والمهارات

 تقدمهم

  يقوم كل مرشد أكاديمي فور إعالن نتائج االمتحانات بمتابعة تحسن مستوى

 اإلنجاز لهؤالء الطالب وتقديم تقرير.

االجراءات   فاعلية  عن مدي  يناالكاديمس  الراجعه من الطالب والنمرشدين  جمع التغذية

 التي تم اتخاذها لدعم الطالب المتعثرين

 برامج إلعداد الخريجين لسوق العمل

 التوظيف مهارات تنمية برامج 

o الغير مع الفعال اإلتصال 

o الجماعى العمل أسلوب ونشر تنمية 

o العرض الفعال مهارات 

o البحث المختلفة  طرق 

o المهنة وسلوكيات آداب 

o اإليجابى التفكير مهارات 

o التوظيف مقابلة إجتياز مهارات 

o األولويات ترتيب و الوقت إدارة 
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 القيادة مهارات برامج 

o واإلدارة القيادة مهارات 

o المشكالت حل مهارات 

o القرار واتخاذ إدارة األزمات كيفية 

 األكاديمية المهارات رفع برامج 

o والمكتبات العلمية المعلومات قواعد البحث فى 

o  البحثية. المشروعاتالعمل فى 

 في مجال األنشطة الطالبية:

الثانیة عشر ونصف بقاعة  السعة 2016سبتمبر  17بتاریخ نظمت الكلیة یوم توعیة للطالب الجدد 

D523  والحضور كانوا من طالب  الفرقة األولى وجمیع اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة. حیث

تم تجمع الطالب مع اولیاء امورھم القاعة وتمعرض فیلم عن الكلیة وخدماتھاوعرض تقدیمى یفید بعض 

ام والحضور المعلومات عن االنشطة التى تقدمھا الكلیة و تحدث عمیدة الكلیة معھم عن اھمیة االلتز

للمحاضرات و االنشطة التى تقدمھا الكلیة وقام كل عضو ھیئة تدریس بالتحدث معھم فى الجزئیة التى 

یقوم بھا سواء انشطة طالبیة او جودة او ارشاد اكادیمى وتم عمل جولة لھم بالكلیة واعطاءھم الجدول 

 الدراسى لیبدأو فى االلتزام بحضور محاضراتھم.

 اللجنة الرياضية:

 یوم فاروس جامعة الفنادق وإدارة السیاحة كلیة لطالب ریاضي یوم بتنظیم الریاضیة اللجنة قامت

مجموعة من طالب الفرق الدراسة المختلفة لكلیة السیاحة  بحضور 20/10/2015الموافق  الثالثاء

كلیة أ.د/ وادارة الفنادق بمصاحبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وفي حضور سیادة عمیدة ال

 .الفائزة للفرق الجوائز توزیع وتم أماني رفعت

 :یلي كما أقیمت فعالیات الیوم الریاضيو

 بین الطالب . (Football)تم عمل مباراة كرة قدم       .1

 .تم عمل مباراة كرة طائرة بین الطالبات      .2

 .تم عمل مباراة كرة سلة بین الطالب      .3

 المختلفة. األخرى األنشطة ممارسة وتم

 لجنة الرحالت:
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نحیط سیادتكم علما بانة قد تم القیام برحلة ترفیھیة و ذلك بعمل زیارة إلى منطقة مجمع االدیان 

 57بالقاھرة والقیام  برحلة نیلیة و زیارة خان الخلیلى و ذلك بناء على رغبة الطالب و قد شارك 

ل الطیب طالب و طالبة من مختلف الفرق الدراسیة  باالضافة إلى مسؤول لجنة الرحالت د/ نھا

مشرفین  2المدرس بقسم السیاحة و مساعد مسؤول اللجنة ا/ محمد سعد المعید بقسم السیاحة و 

من االنشطة الطالبیة بالجامعة و قد قامت الرحلة فى الساعة الثامنة صباحا من ذلك الیوم من 

ختلف داخل حرم فاروس الجامعى و  قد قام الطالب بزیارة المناطق المذكورة و التعرف على م

 المزارات السیاحیة 

ثم الذھاب إلى الرحلة النیلیة ثم خان الخلیلیى و  التحرك من القاھرة فى تمام الساعة الثامنة مساء 

مساء و العودة إلى االسكندریة فى تمام الساعة  10و عمل استراحة فى داندى مول الساعة 

 صباحا . 12:30

 اللجنة الثقافية:

 23/2/2016 الریاضة والغذاء الضرورى الصحى یوم الثالثاء الموافقنظمت ندوة عن اھمیة ممارسة 

وحضربعض طالب الفرقة األولى والثانیة والثالثةو الرابعة  D112الساعة الثانیة عشر ونصف بمدرج 

وعمیدة الكلیةوجمیع اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة. وتجمع الطالب فى المدرج وحضر فریق 

كلم اعضاء الفریق عن الصحة الغذائیة واھمیة تناول الغذاء الصحى واھمیة ممارسة من فندق تولیب وت

الریاضة وطرح الطالب مجموعة من االسئلة عن انواع الریاضة التى یفضل ممارستھا والغذاء الصحى 

 .والضرورى

 اللجنة العلمية والتكنولوجية:

بدأ تجمع الطالب في القاعة في   13/10/2015بالكلیة یوم أقیمت الثالثاء الموافق  D517أقیمت بقاعة 

 ظھرا . 12:30تمام الساعة 

 .تم إجراء المسابقة بین فریقین من الطالب 

 .حضر مدیر االنشطة الطالبیة بالجامعة 

 ة تم تكریم الطالب وتسلیم شھادات التقدیر للطالب الذین شاركوا في خدمة تقدیم األغذی

 بالجامعة. KTHوالمشروبات لطالب المعھد السویدي 

 .تم اتخاذ العدید من الصور للمسابقة العلمیة. 
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 .تم توزیع جوائز للفائزین 

  المسابقة العلمیة والتكنولوجیة التى أقیمت بقاعة كما اقامت D523 یوم أقیمت الثالثاء الموافق

 ظھرا . 12:30 بدأ تجمع الطالب في القاعة في تمام الساعة، 1/3/2016

 .تم إجراء المسابقة بین فریقین من الطالب 

 .تم اتخاذ العدید من الصور للمسابقة العلمیة 

  بالطالب كما ھو موضح بالصور.  متواضعحضور الطالب كان 

  والفنادق اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بقسم السیاحة بعضتم حضور ، 

  ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، والطالب تم توزیع استمارات للحضور ألعضاء

 المتسابقین،والطالب الحضور.

 .اتسمت المسابقة بالتشویق والتحفیز والحماس والتفاعل من قبل الطالب المتسابقین 

  لطالب الفرقة علي الفریق األخر الممثل  الفنادقالممثل لطالب قسم  قسم فنادقفاز فریق مدرسة

 .األولي بفارق بسیط

 جوائز للفائزین. تم توزیع 

 :الفنية اللجنة

 من ھوایتھم ممارسة على الطالب وتشجیع وتنمیتھا الفنیة المواھب إظھار إلى الفنیة اللجنة تھدف

 :من الكلیة مستوى على الفني المھرجان فى خالل االشتراك

 التشكیلى والرسم الفن معرض 

 المسرحي التمثیل. 

 :الطالبية األسر لجنة

 .التدریس ھیئة أعضاء من رائد أسرة ولكل الدراسي العام بدایة في الطالبیة االسر لجنة تكوین یتم

التدریس  ھیئة والسادة أعضاء الطالب بین الروابط وتوثیق الطالب بین الجماعة روح خلق إلى وتھدف

 :فى اشتراكھم خالل من المختلفة األنشطة جمیع األسر وتمارس

 لألسر رحالت إقامة.  
 وثقافیة فنیة ومعارض ندوات إقامة. 

 

 :المحتلفة التقديرات وتوزيع الماضية السنة خالل الدراسية الفرق مختلف فى النجاح نسبة

 المختلفة لفصلي الخریف والربیع  للمستویات السیاحة وإدارة الفنادق  كلیة لطالب النجاح نسب 

 . 2016-2015الدراسى  العام خالل

 النجاح  نسب وانخفاض ارتفاع البكالوریوس مرحلة نتیجة اعتماد اثناء الكلیة مجلس ناقش وقد

 .المختلفة للبرامج

 :5102-5102أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعام الدراسي  .5
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مرفق لسیادتكم القائمة المبدئیة بأسماء منتدبین كلیة السیاحة و إدارة الفنادق للفصل الدراسى خریف 

 -كاألتى : 1326/1325

 :اإلنتداب الخارجى

 5102-5104 اسماءالسادة اعضاء هيئة التدريس المنتدبين ومقرراتهم ( 2) ولجد

 الدرجة اإلسم #

المواد التى سوف يقومون 

 بتدريسها

  عدد الساعات

ايام 

 االنتداب
 إجمالى مكتبية عملى / تمرين محاضرة

1 
 خبیر سیاحى أ/ إیھاب حسونة

Industry Internship (1) 

 ( TM 391 

 

- 
 

2 
 

- 
 

2 
 

 يوم واحد
 

2 

 
 

 أ/محمد يوسف

 
 

خبير سياحى و مدرس 
 لغة

Second Foreign Language (1) 

 ISL 306 
1 2 0,5 

1 

 
 
 
 يومان

Second Foreign Language  

) ISL 635   
1 2 0,5 

Industry Internship (3,4)  
(TM 493)(TM494) 

- 2 - 

3  

 د/اسالم عاصم 

 

 مدرس لغة

 
 

Second Foreign Language (1) ) ISL 
101 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
0.5 

 
3.5 

 
 

 يوم واحد

4 

 
 

 د/ وسام فكري

 
 

 اثريخبير 

 *History and Civilization of 
Ancient Egypt (Elective)  

/ GEN 109 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 

2.6 

 
 
4,5 

 
 

 يوم واحد

5 

 
 أ/ هدير مجدى

 
 مدرس لغة

Second Foreign Language (1) 
 

(ISL 101) 

1 2 0,5 

7 

 
 
 نايوم

 Second Foreign Language 
(3)  (ISL 203) 

1 2 0,5 

6 
  Industry Internship (1) , / HM 391 خبیر فندقي ا/ اسالم محروس

 

- 
 

2 
 

- 
2 

 يوم واحد

7 
  Industry Internship (3-) / HM 493 خبیر فندقي ا/ ھاني بكري

 

- 
 

2 
 

- 
 

1 
 
 

 يوم واحد

  
 الدهبد/ امل ابو 

 
 مدرس

 

Ethics and Human Rights / GEN 
103 

 

5 
  

2.6 4 

 
 يوم واحد
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 ا/ طارق مصطفي

  Hospitality Project (2) / HM 482  2 خبير فندقي

4 

 
 يومان

Hospitality Project (1) / HM 481  2  

8 
 خبیر سیاحي د/ محمود معوض

Strategic Tourism  Management / 
TM 415 

3 - 5.1 

9 

 
 

 يوم واحد
Retail travel services / TM 334 3 - 5.1 

9 
 مدرس د/ كرم منصور

Business Administration / GEN 
102 

3  5.1 

53.1 

 
 

 يومان

Hospitality Sales Force 
Management / HM 322 

3  5.1 

Hospitality Strategic 
Management / HM 412 

3  5.1 

  األكاديمية المعايير .3

 مصادر تبنتها )توفير التي األكاديمية المعايير بمتطلبات للوفاء اتخذتها التي اإلجراءات الكلية تذكر الجزء هذا في -
دخال التقويم، وطرق المقررات وتعديل الالزمة التعلم  .)الماضية خالل السنة (وغيرها للتعلم، حديثة طرق وا 
 ولوحات إرشاديه للتوعيه بالمعايير األكاديميه .تم عقد ورشة عمل للطالب  -
 تم مراجعة البرامج التعليميه من قبل األقسام للتأكد من تطابق البرامج مع المعايير األكاديميه . -
 تم مراجعة توصيف البرامج التعليميه ومصفوفاته من قبل األقسام وكذلك تقرير البرنامج. -
دارة الفنادق لضمان لمالئمتها إلحتياجات سوق تم عرض البرامج التعليميه على أطراف صن - اعة السياحة وا 

 العمل .
 وكذلك تم مراجعة توصيف المقررات الدراسيه ومصفوفاتها وتقاريرها . -
 إعداد ملف البرامج والمقررات النهائى لعرضه على المراجع الخارجى.  -

 
 ( يوضح اجراءات تحقيق المعايير األكاديمية2جدول )

 المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات تحقيق 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

المحاضرات/التدريب/المشروعات  توفير مصادر التعلم
 البحثية الميدانية

 

 

 مراجعة تقارير المقررات  تحديث التوصيفات / تقارير المقررات تعديل المقررات
استبيانات عن المقررات واعضاء هيئة  طراق التقويم

 التدريس و
 

 تفعيل متابعة التعليم التفاعلي تفعيل التعليم التفاعلي  إدخال طرائق حديثة للتعليم والتعلم
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 : الدراسية المقررات /البرامج .4

 :بها األولى الجامعية الدرجة برامج من برنامج لكل بالنسبة اآلتي بتناول الكلية تقوم الجزء في هذا
 ما تم انجازه في توصيفات البرامج والمقررات. -

 واالعتماد ضمان الجودة  ھیئة لنموذج وفقا بالكلیة األكادیمیة البرامج توصیفتحدیث  من االنتھاء تم 

 .األكادیمي

 الدراسات السیاحیة(–إدارة الفنادق  ( بالكلیة األكادیمیة البرامج مقررات توصیف تحدیث من االنتھاء تم 

 .األكادیمي واالعتماد ضمان الجودة  ھیئة لنموذج اوفقا

  ًمستمر(. األكادیمي واالعتماد ضمان الجودة  ھیئة لنماذج وفقا(  

 األكادیمي واالعتماد ضمان الجودة  ھیئة لنموذج وفقا األول الدراسي الفصل مقررات تقاریر كتابة 

 2016-2015  للعام الثاني الدراسي الفصل مقررات تقاریر / )مستمر(.

 مستمر(..األكادیمي واالعتماد ضمان الجودة  ھیئة لنموذج وفقا بالكلیة األكادیمیة للبرامج السنوي التقریر( 

 مستمر(.والتقاریر والمقررات البرامج لتوصیف داخلیة مراجعة لجان اعتماد(  
 المختلفة. التقديرات وتوزيع الماضية السنة خالل الدراسية البرامج مختلف في النجاح نسبة -  
 .تحقيقه مستقبالا  وطرق منها يتحقق لم ما وسبب برنامج لكل المستهدفة التعلم مخرجات استيفاء من التحقق كيفية- 
 .وسببه الدراسية والمقررات البرامج في تم تحديث أي- 
 .للتغلب عليها الكلية به قامت وما وجدت إن الدراسية البرامج أهداف لتحقيق تنظيمية أو إدارية معوقات أي- 

 يوضح نسب استيفاء مخرجات التعلم وطرق تحقيق األستيفاء( 8)جدول 

نسب  التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
 االستيفاء

أسباب عدم 
 طرق التحقيق االستيفاء

وتقرير تقارير المقررات   مستوفي تم التحقق من استيفاء مخرجات التعلم الفنادق إدارة
 البرنامج

تقارير المقررات وتقرير   مستوفي تم التحقق من استيفاء مخرجات التعلم السياحية الدراسات
 البرنامج

 
 يوضح تحديث البرامج األكاديمية واسبابها ( 9) جدول

تحديث البرامج األكاديمية و/أو  األقسام العلمية
 أسباب التحديث المقررات المسؤول عن تدريسها

تحديث توصيفات مقررات التدريب  الفنادقإدارة 
 الميداني

للربط بين مقررات التدريب الميداني والمقررات 
األخري واستكمال المهارات والمعارف التي يجب 

 ان يعرفها الطالب
 تم أضافة مقرر  الدراسات السياحية

Resort Planning and 
Development TM 353   

نمية وتخطيط الرغبة في اكساب الطالب مهارات ت
 بناء مناطق المنتجعات السياحية الجديدة
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تحديث توصيفات مقررات التدريب 
 الميداني

للربط بين مقررات التدريب الميداني والمقررات 
األخري واستكمال المهارات والمعارف التي يجب 

 ان يعرفها الطالب
 

 

 يوضح درجة تحقيق أهداف البرامج األكاديمية ومعوقاته: ( 11) جدول

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
نقص اعضاء هيئة  أهداف البرنامج األكاديميتم تحقيق  الفنادق إدارة

 التدريس 
 نقص في الداتا شو

 تعيين عضو هيئة تدريس
 توفير الداتا شو

 توفير الداتا شو نقص في الداتا شو أهداف البرنامج األكاديميتم تحقيق  السياحية الدراسات
 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم .2

 :يلي ما الكلية تناقش الجزء هذا في
 .)تم تفعيل استراتيجية التعليم التفاعلي وتفعيل متابعتها( بها التعليم وطرق استراتيجياتفي  تطور أي- 
 وجدت. إن تواجها التي التعليم مشكالت مع للتعامل إجراءات من به قامت ما -
 الممتحنين تقاريرو  الطالب نتائج مراجعة ضوء في الطالب تقويمو  التعليم لنظم تصحيحية إجراءات من به قامت ما- 

 .التدقيقالخارجيين أو تقارير 
         D112علي أجهزة معمل 2تحميل برنامج اوبرا  التعلم موارد في إضافات /تحسينات من تم ما -

 ( مشكالت التعليم والتعلم واجرءات التعامل معها01جدول )

البرامج 
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم األكاديمية
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تتكامل االقسام االكاديميه  -
بالكليه في اختيار استراتيجيات 
التدريس المالئمه بالتعاون مع 
اعضاء هيئه التدريس ويتم توثيق 
تلك االستراتيجيات في توصيف 
المقرارات بحيث التتغير مع تغير 
عضو هيئه التدريس القائم بالتدريس 
ويتم مراجعه تلك االستراتيجيات بعد 
تحليل نتائج االستقصاء من الطالب 
واعضاء هيئه التدريس ونتائج 

 االمتحانات.
 

.الكثافه العدديه 1
 للطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

تسعي الكليه الي فتح برامج جديده  -
ومتميزه من نوعها وذلك من اجل زياده 

 اعداد الطالب الملتحقين بها                                                                       
يتم تقسيم الطالب الى مجموعات -

صغيره فى حاله زياده عدد الطالب عن 
 عشرين طالب 

م انماط حديثه وغير تشجيع استخدا-
 تقليديه فى التعليم 

دعم الطالب المتعثرين وذلك من خالل  -
التواصل معهم عبر الساعات المكتبية 
االضافية التي يقوم بها اعضاء هيئه 

 التدريس و الهيئه المعاونه .
االعتماد على طرق حديثه ومتطوره فى  -

 التعليم.
تفعيل طرق التعليم  -

 متابعته.التفاعلي وتفعيل 
 

.الدروس 2
 الخصوصيه :

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
تدريب الطالب على نظم االمتحانات  -

وذلك من خالل تدريب الطالب علي 
امنتحانات منتصف الفصل الدراسي 

(Mid-term .) 
الخاص بالمقرر  Text bookتطوير  -

 الجامعي.
عقد لقاءات دوريه مع الطالب وذلك -

الطالب لمعرفه اهم المعوقات التي تواجة 
 والعمل علي حلها.

 
تطبيق المشروعات  -

 الميدانية.
 الكتاب الجامعى:-3
 
 
 
 

يقوم مجلس القسم بمراجعة التوصيفات  -
( للتأكد Text bookالخاصه بكل مقرر)

من مطابقه المحتوى العلمى بما هو وارد 
بتوصيف المقرر حيث يضمن تحقيق 
مخرجات التعليم والتعلم المستهدفه 
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 للمقرر.
تسعى ادارة الكليه الى تنشيط وترويج -

خدمات ذات الطابع الخاص )المطبخ 
 التعليمى ( وذلك لزيادة موارد الكليه

 
 

زيادة الرحالت العلمية  -
 وربطها بالمقررات.

 
ضعف الموارد -4

 :للكليه 

 
 
 
 
 
 

 

 
تسعي اداره الكليه الي وضع جهاز -
(Data showبكل قاعه دراسية ) 

البرامج المميزه كمصدر االعتماد على 
تمويل وجذب الطالب الوافدين للدراسه 

 للكليه
عمل صيانه دوريه الجهزة الكمبيوتر -

 بالمعامل )شبكه االنترنت(
الترويج  لبرامج  دراسيه جديدة بالكليه 

 لجذب الطالب الوافدين
 

   

. نقص اعداد 1
اعضاء هيئه 

 التدريس :
 
 
 
 
 
 
 

. ضعف حضور 2
 الطالب : 

 
بلغ عدد اعضاء هيئة التدريس  -

معارين  5 –معينين  1) 5102-5102
 025انتداب ( الي عدد الطالب  5 –

طالب وطبقا لذلك فان نسبه اعضاء هيئه 
 52:  0التدريس الى الطالب تصل الى 

وهى نسبه مالئمهلمعايير القوميه للجودة 
واالعتماد كما تقوم الكليه بانتداب اعضاء 

 الكليات االخرى هيئه التدريس من 
 
 
استخدام نظم فعاله لضبط غياب  -

الطالب من خالل عمل انذار اول في 
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% من 01حاله تجاوز الطالب لنسبه  
نسبة الحضور وانذار ثاني في حاله 

% من نسبة 51تجاوز الطالب لنسبه 
الحضور ثم حرمان الطالب المتجاوز 

% من  52لنسبه الغياب عن 
بقا المحاضرات المخصصة للمقرر ط

 لالئحه الداخليه للكليه.
تشجيع اعضاء هيئه التدريس على  -

استخدام اساليب حديثه فى التدريس 
 لجذب الطالب.

 توعيه الطالب بأهميه الحضور. -
اجراء اختبارات دوريه بصفه مستمره  -

وذلك من اجل تشجيع الطالب علي 
 الحضور.

 
 ( طرق التقويم واالجراءات التصحيحية11جدول )

 اإلجراءات التصحيحية طرق التقويم للطالب البرامج األكاديمية
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تحرص الكليه على تنوع اساليب التقويم بين -
اختبارات دوريه محدده الموعد باالضافه 
لالختبار النهائي ويتضح ايضا من الالئحه 
وتوزيع الدرجات وجود اختبارات متنوعه ما بين 

 وتطبيقيه وتحريريه. عمليه
تضم الورقه االمتحانيه اسئله معرفيه ومهاريه -

وتطبيقيه لتحقيق التنوع في االسئله بهدف 
تحقيق جميع النواتج التعليميه المستهدفه في 

 الخريج للوصول لخريج متميز.
. 
 

ال تنفرد اداره الكليه بوضع جدول االمتحانات -
بشهر وفقا لما تراه بل يعلن قبل االمتحانات 

كامل في صورته االوليه ثم يعدل بعد اقتراحات 
الطالب . يلي ذلك اعالن الجداول في الصوره 
النهائيه قبل بدء االمتحانات بعشرين يوما علي 
االقل، باالقسام ولوحات االعالنات وعلي الموقع 
االلكتروني نموذج الجداول المقترحه من االداره 

 والجداول النهائيه
متحانات لتحليلها علي االقسام تعرض نتائج اال-

العاده النظر في طرق التدريس والتقويم ومدي 
تحقق المعايير وخالف ذلك من قرارات 

 تصحيحيه للمسار ان لزم االمر
تعلن نتائج االمتحانات في موعد اقصاه --

اسبوع من نهايه االختبارات ويفتح معها باب 
التظلم ويتلقي الطالب ردا علي تظلمه بحد 

اسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ويخطر اقصي 
به عبر شئون الطالب او من خالل مكتب وكيل 

 الكليه في الموعد المقرر .
 

 التعليم مشاكل مع التعامل فى المتبعة السياسات-

 التعلیم، لمشاكل الحلول تضمن التى األساسیة األبعاد التنفیذیة والئحتھ الجامعات تنظیم قانون یحدد

 مع للتعامل آلیات وضع تم .الطالب مشاكل لتالفى العریضة الخطوط للكلیة الداخلیة الالئحة تضع كما

 بعض

 تطبیق حالیا ویتم .للطالب والتعلم التعلیم فرص جودة وضمان بالكلیة التباعھا والتعلم التعلیم مشكالت

 :التالیة االلیات تفعیل خالل من والتعلم التعلیم مشاكل مع التعامل سیاسات

 والتعلم: التعليم مشكالت بعض مع للتعامل آليات - ٨٫٣
 حيث تم اعداد آليات التالية للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم:

 الطالب( حضور ضعف الطالب) حضور مع للتعامل آلیة 

 الطالب أعداد انخفاض مع للتعامل آلیة  

 للطالب الزائدة العددیة الكثافة مع للتعامل آلیة  

 الخصوصیة الدروس مشكلة مع للتعامل آلیة  

 التدریس ھیئة أعضاء زیادة أو نقص مع للتعامل آلیة  

 للموارد األمثل واالستخدام الذاتي للتمویل آلیات  
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 فیھا. والبت االمتحانات نتائج من الطالب شكاوى تلقى آلیة 

 التعليم: مشاكل حل فى المتبعة السياسات مردود

 الجودة فكر الكلیة تتبنى وبذلك الطالب حول المتمركزة واستراتیجیتھا رسالتھا بتحقیق الكلیة تھتم

 تحقیق نحو والمالیة واإلداریة األكادیمیة األنشطة كافة وتوجیھ والتعلم التعلیم سیاسات تطبیق فى الشاملة

 المقدمة التعلیمیة الخدمة المستمرلجودة والتحسین التطویر مع المصلحة ذات واألطراف الطالب رضاء

 واإلقلیمي المحلى العمل سوق فى التنافسى التمیز تحقق التى المستویات إلى بھم للوصول للطالب

 فى األداء لتقویم نظام وضع مع المستمر، والتطویر التحسین تنشد ثقافة خالل من ذلك ویتم .والعالمي

 .الشاملة الجودة ومعاییر األكادیمیة المعاییر یحقق بما التعلیمیة والفاعلیة المؤسسیة القدرة كافة جوانب

 ومعاییر ورسالتھا الكلیة رؤیة یحقق بما بالكلیة واألنشطة العملیات جمیع في االداء رفع مستوي ان

 والتعلم التعلیم مشاكل تتسم .بالحل للمشكالت التصدى دوما یتطلب كلیات السیاحة وإدارة الفنادق اعتماد

 التعلیم جودة لدعم تراكمھا وعدم لحلھا الدائم االنتباه الى وتحتاج الفاعلیة التعلیمیة محور حول بتمركزھا

 .لھم الدائم ودعمھا طالبھا احتواء على قدرة الكلیة فى الثقة وتحقیق بالكلیة

 ان اال حدیثا، بالكلیة وضعھا تم قد والتعلم التعلیم مشكالت بعض مع التعامل آلیات أن من بالرغم

 تطبیق خالل من للطالب التعلم فرص جودة وضمان والتعلم التعلیم مشاكل حل سیاسات تطبق الكلیة

 السیاسات ھذه لتطبیق االیجابیة النتائج بعض ومن .للكلیة الداخلیة والالئحة الجامعاتالخاصة قانون تنظیم

 :یلى ما

 تطبیق من سنوات بعد حقوقھم نیل فى وثقتھم االمتحانات نتائج من التظلم فى بحقھم الطالب علم  

 فیھا والبت االمتحانات نتائج من الطالب شكاوى تلقى سیاسة. 

 الطالب بین التواصل حقق المعتمدة الساعات نظام لطالب األكادیمى االرشاد نظام تطبیق 

 .بالكلیة التعلم مراحل أثناء الطالب تواجھ التى المشاكل من العدید وحل والمرشد األكادیمى

 فى ملحوظ بشكل ساھم للطالب الزائدة العددیة الكثافة مع التعامل وجدیة الطالب حضور تشجیع  

 التخصصات بمعظم بنتائجھم ظھر والذى السابقة السنوات عبر الطالب نتائج تحسن. 

 ھیئة  أعضاء تعیین سیاسات وتعدیل التدریس ھیئة أعضاء زیادة أو نقص مع التعامل سیاسة

 فى ملحوظ بشكل ساھم المتفرغین وغیر المتفرغین األساتذه من لالستفادة نظام ووضع التدریس

  .التعلیمیة تحقیق الفاعلیة

 

  التدريس هيئة أعضاء

 یلي ما الكلیة تتناول الجزء ھذا في : 

 - الفنیة. والھیئة التدریس ھیئة أعضاء أعداد في المستجدات 

 - ا ھذ وسبب وجد إن الطالب عدد إلى الفنیة الھیئةو التدریس ھیئة أعضاء نسبة في التغیر 

 معه. التعامل التغیر وطرق

 - توضحو الوظیفي رضاھم وقیاس أدائھم تقییم ،التدریس ھیئة أعضاء قدرات لتنمیة به قامت ما 

 ذلك نتائج من لالستفادة به ما قامت
 

أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين  والهيئة الفنية باألقسام العلمية في  .2

 5102/5102في  طبقاا آلخر تحديثالكلية 
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 ( نسبة الدرجات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس05جدول )

اسم القسم 

 العلمي

  أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

هيئة 

 فنية 

 

 هيئة معاونة مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي
 معار معين معار معين معار معين

مدرس 

 مساعد
 معيد

قسم  

الدراسات 

 السياحة

-- 0 -- 0 5 -- 3 0 

 

2 

قسم إدارة 

 الفنادق
-- -- 0 -- 0 -- -- 4 

  0 
2 

 (02)  2 3 5 0 اإلجمالي

 
 ( نسبة أعضاء هيئة التدريس الي الطالب03جدول )

 

نسبة أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية
 لعدد الطالب

نسبة أعضاء الهيئة 
 عند اللزومإجراءات التحسين  الفنية لعدد الطالب

 تعيين عضو هيئة تدريس 0:72 0:32 إدارة الفنادق
 تعيين فني للمطبخ )شيف للوحدة األنتاجية(

 تعيين موظف لشركة السياحة  ال يوجد هيئة فنية 0:07 الدراسات السياحية
 تعيين عضو هيئة تدريس 0:027 0:11 اإلجمالي

 

 

 المقيدين الطالب أعداد إلي السياحة وإدارة الفنادق  بكلية ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء ( معدالت04 رقم) جدول

 للعام البكالوريوس بمرحلة
 أعداد القسم م

 الطالب
 أعضاء إجمالي

 التدريس يئةه
 أعداد إجمالي

 يئةهال
 المعاونة

 يئةه نسبة اعضاء
 الطالب/التدريس

 طالب - لكل واحد

 لهيئةا نسبة اعضاء
 الطالب/المعاونة

 طالب - لكل واحد
 0:2 0:05 3 5 54 إدارة الفنادق 0

 0:5.2 0:5.2 4 4 01 الدراسات السياحية 5
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   2 2 34 األجمالي

 التدریس ھیئة معیار أعضاء:المصدر

 
 2016-2015الجامعي  للعام بالكلية التدريس ألعضاء اإلدارية بالمناصب ( يوضح02جدول )

 اإلدارية المناصب  القسم  التدريس هيئة عضو إسم

 عميد الكلية دراسات سياحية ا.د أماني رفعت
 رئيس مجلس قسم الدراسات السياحية 
 رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 مسئول لجنة األسر
 رئيس مجلس قسم إدارة فنادق إدارة فنادق ا.د.م لمياء مصطفي 

 المرشد األكاديمي العام
 ضمان الجودةنائب رئيس مجلس إدارة وحدة 

 مسئول لجنة التعليم
 المنسق األكاديمي للقسم دراسات سياحية ا.د.م غادة بسيوني

 رائد األنشطة الطالبية
 مدير وحدة ضمان الجودة دراسات سياحية د. لمياء ابراهيم
 أمين مجلس قسم الدراسات السياحية دراسات سياحية د. نهال الطيب 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة فنادق إدارة د. أسالم أحمد فتحي
 المنسق األكاديمي للقسم

 مسئول لجنة الشكاوي والمقترحات
 أمين مجلس قسم إدارة فنادق

 
 ( الدورات التدريبية الخاضة بأعضاء هيئة التدريس02جدول )

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 هيئة التدريس. ءدورات في تنمية قدرات أعضا .0 فنادقإدارة 

 دورات في كيفية وضع أسئلة األمتحانات. .5
 دورات في كيفية التعامل مع الطالب بفعالية. .3
 دورات في استخدام الورد. .1
 دورات في فنيات توصيف المقررات. .2
 دورات في كتابة السيرة الذاتية. .2
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 هيئة التدريس.دورات في تنمية قدرات أعضائ  .0 دراسات سياحية
 دورات في كيفية وضع أسئلة األمتحانات. .5
 دورات في كيفية التعامل مع الطالب بفعالية. .3
 دورات في استخدام الورد. .1
 دورات في فنيات توصيف المقررات. .2
 دورات في كتابة السيرة الذاتية. .2

 
 المصداقية واألخالقيات .2

 يلي مما يوجد ما بتوضيح الكلية تقوم الجزء هذا في

عمل استبیان الستطالع  راى الطالب في اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة في المحافظة على  .7

 الملكیة الفكریة.  

تم  تحدیث استبیان  الستطالع راى أعضاء ھیئة التدریس  في اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة   .1

 في المحافظة على الملكیة الفكریة. 

لفنادق و السیاحة في میثاق اخالقیات و اداب المھنة في اضافة المعاییر األخالقیة في صناعة ا .2

 كلیة السیاحة و إدارة الفنادق. 

 عمل  الیة لتنفیذ سیاسة العدالة وعدم التمییز . .10

 

   العلمية واألنشطة العلمي البحث .2

خالل  من المختلفة العلمیة لألقسام العلمى البحث محاور بتنفیذ البحثیة خطتھا بتنفیذ الكلیة قامت

 من وكذلك لألقسام السنویة التقاریر فى ورد كما المعاونة والھیئة التدریس ھیئة أعضاء السادة أبحاث

 العلمى البحث تمویل تساھم الجامعة فى كما .المحاور ھذه فى والدكتوراه الماجستیر خالل تسجیالت

 على المعاونة والھیئة ھیئة التدریس أعضاء تساعد مادى بدعم تقوم التى البحثیة خالل المشاریع من

 المالى الدعم بتقدیم الكلیة تقوم كما العلمیة المنشورة دولیا علي حسب ترتیتب المجلة، األبحاث إجراء

 الماجستیر لطالب والمیدانیة الحقلیة والزیارات المعملیة التجارب إلستكمال متطلبات الالزم

 ھیئة أعضاء الكلیة تساعد كما .العلمیة قسامباأل البحثیة بدعم المعامل ایضا الكلیة تقوم .والدكتوراة

 طبقا یخصص مالى دعم خالل من والعالمیة العلمیة المحلیة المؤتمرات حضور على التدریس

 .المؤتمر فى المشاركة لطبیعة

 التدریس ھیئة أعضاء إعتماد فى ممثلة التعلیمیة العملیة تطویر فى فى العلمى البحث یساھم أیضا

 توصیف فى ذلك ذكر ویتم للطالب التدریس أثناء دراسیة كحاالت العلمیة األبحاث نتائج على

 دعم أیضا یتم .العلمیة األبحاث لتطور طبقا الدراسیة الحاالت تحدیث ویتم المقررات الدراسیة،

 مرحلة طالب بھا یقوم الذى التخرج مشایع .البحثیة التدریس ھیئة بخبرات أعضاء التعلیم مرحلة
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 العلمى بالبحث التعلیمیة العملیة دعم آلیات أھم من ھیئة التدریس أعضاء إشراف تحت البكالوریوس

 ھیئة أعضاء السادة من العدید شارك قامت كما.المستوى الثالث فى للطالب الصیفى التدریب وكذلك

 العمل وورش والخارجیة الداحلیة المؤتمرات من العدید فى المعاونة والھیئة بالكلیة التدریس

 .2016-2015 الدراسى العام خالل والندوات
 : یلي مما یوجد ما بتوضیح الكلیة تقوم الجزء ھذا في

 البحثیة. خطتھا من بتنفیذه قامت ما -

 للباحثین. دعم من قدمته ما -

 وجد. إن العلمي للبحث التحتیة للبنیة إضافاتھا -

 واألبحاث بھا التدریس ھیئة ألعضاء المنصرم( العام عن ) دولیاً و محلیاً  المنشورة األبحاث عدد -

 .وجدت إن دولیة أو محلیة علمیة مؤسسات مع العلمیة المشتركة

 .فیھا شاركت العلمیة المؤتمرات أو دولیة أو محلیة بحثیة مشروعات أي -

 ( یوضح ابحاث أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة15جدول  )
 

 اسم المجلة والعدد اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة القسم
 Assessing the effects of إدارة الفنادق

transformational leadership: A 
study on Egyptian hotel 

employees 

Lamiaa Moustafa 
Mohamed 

Journal of Hospitality and 
Tourism Management 27 
(2016) 61-61  

 'Assessing university students إدارة الفنادق

satisfaction with on-campus 

cafeteria services. Tourism 

Management Perspectives 16 

(2015) 318–324 

Osman Ahmed El-

Said ,  Eslam 

Ahmed Fathy  

(2015). 

Tourism Management 

Perspectives 16 (2015) 

318–324 

 

 Evaluation of the websites“ السياحه 

Functionality of the Egyptian 

Intermediaries and defining 

barriers to online 

development” 
 

Dr. Lamiaa Hefny  كلية السياحه والفنادقمجلة- 
مجله علميه  –جامعة الفيوم 

العدد –االصدار التاسع  –محكمه 

 . 5102سبتمبر  -الثاني

 

 

 عامال خالل وخارجية داخلية مؤتمرات حضروا الذين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء سماءأ يوضح  (02)جدول

  2016-2015الدراسى

 مالحظات ع.م.ج خارج مؤتمرات ع.م.ج داخل مؤتمرات القسم األسم

مؤتمر مرسي علم  السياحه ا.د أمانى رفعت
كلية السياحه  –الدولى 
 جامعة الفيوم –والفنادق 

 رئيس جلسة 

مؤتمر مرسي علم  السياحه ابراهيمد. لمياء 
كلية السياحه  –الدولى 

 حضور 
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 جامعة الفيوم –والفنادق 
-مؤتمر األقصر األول السياحة د. نهال الطيب

-كلية السياحة والفنادق
 جامعة جنوب الوادي

 حضور 

 

  

 نظام إدارة الجودة  .2

 ادارة الجودة: .0
حیث عینت  2015-2-22والتطویر المستمر بتاریخ  الجودة ضمان وحدة تشكیل إعادة تم

 سالم أحمد فتحي نائبا رإالدكتورة/ لمیاء ابراھیم مدیرا تنفیذیا لوحدة ضمان الجودة والدكتو

 لمدیر الوحدة.
 األداء تقویم ضوء في تعزیزیه أو تصحیحیة إجراءات من به قامت ما الكلیة تذكر الجزء ھذا في .2

 .ذاتیاً  الكلى للكلیة

التي یتم من خاللھا التقییم  ألداةاوالتطویر المستمر ھي  تمثل وحدة ضمان الجودة 

والمراجعة الداخلیة بھدف ضمان جودة أنشطة الكلیة التعلیمیة والبحثیة والخدمیة 

والعناصر المؤثرة فیھا وتحسین مستوي أدائھا. ویتضمن ذلك تحدید نقاط القصور 

الجیدة ووضع مقترحات للتحسین المستمر بھدف والمعوقات والتعرف علي الممارسات 

 الحصول على االعتماد. وتشمل مجاالت عمل واختصاصات الوحدة األنشطة التالیة:

 .تحدیثھا وآلیة للكلیة اإلستراتیجیة واألھداف والرسالة الرؤیة توثیق .1

 والعاملین والطالب التدریس ھیئة أعضاء بین الجودة ومفاھیم ثقافة نشر

 .المحیط مجتمعوال بالكلیة

إنشاء قاعدة بیانات ومعلومات الكترونیة لموارد الكلیة البشریة والمادیة  .2

لالستفادة منھا فى وضع السیاسات وخطط التحسین وكذلك وضع آلیة 

 لتحدیثھا.

تدریب كوادر من أعضاء ھیئة التدریس للعمل كمدربین في مجال إدارة  .3

 الجودة بما یضمن بناء القدرة المؤسسیة.

م احتیاجات األنشطة المختلفة بالكلیة والعمل على تنمیة وتأھیل تقیی .4

الموارد البشریة عن طریق التدریب وإعادة التأھیل وكذلك تعظیم 

 االستفادة من الموارد المادیة المتاحة.

تبنى معاییر أكادیمیة معتمدة للبرامج الدراسیة التي تمنحھا الكلیة واتخاذ  .5

 اإلجراءات التي تضمن تحقیقھا.
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 توثیق توصیف البرامج والمقررات الدراسیة بالكلیة. .6

 متابعة إعداد وتوثیق تقریر المقررات والبرامج الدراسیة بالكلیة. .7

 
 وضع نظام للمتابعة والتقویم داخل الكلیة ویشمل تقییم:

 األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس. .1

 أداء الطالب. .2

 األنشطة الطالبیة. .3

 المجتمعیة .خدمات وأنشطة المشاركة  .4

 األنشطة البحثیة والعلمیة. .5

 آلیات وإجراءات األقسام العلمیة واإلداریة في تحقیق خطط الكلیة. .6

 موارد الكلیة بھدف تعظم االستفادة منھا واقتراح خطط التحسین. .7

 وضع نظام لتلقى ومتابعة شكاوى الطالب وكذلك آلیة للتعامل معھا. .1

 نظمة والسیاسات المتبعة.وضع نظام لضمان استمراریة وفاعلیة األ .2

إنشاء نظام لمتابعة الخریجین والتواصل معھم ومع المستفیدین لتحدید نوعیة  .10

 الخدمات التي یمكن أن تقدمھا الكلیة وتقییم جودة أدائھا.

إعداد ونشر تقریر سنوي للكلیة یعكس مستوى األداء في كافة األنشطة ویتضمن  .11

ملیة التعلیمیة والبحثیة والمشاركة خطة تنفیذیة للتطویر بما یضمن جودة الع

 المجتمعیة وذلك بناء على بیانات موثقة.

العمل مع إدارة الكلیة وكافة األقسام العلمیة واإلداریة لتھیئة الكلیة وإعدادھا  .12

 للحصول على االعتماد.

التواصل والتفاعل مع كافة الجھات المعنیة بقضایا تقییم األداء وضمـان الجودة  .13

 ة الكلیة ومركز ضمان الجودة بالجامعة.من خالل إدار

 تقوم ادارة الوحدة بمراجعة التوصیفات من خالل آلیة البرامج والمقررات.

 :توصيف المقررات والبرنامج •
یتم توصیف المقررات لمرحلتى البكالوریس من قبل منسقى المقررات و اعتمادھا من مجلس  - 

  األقلالقسم قبل بدایة العام الدراسى بأسبوع على 

یرفع منسق ضمان الجودة بالقسم توصیف المقررات الى منسق ضمان الجودة بالكلیة لیقوم - 

 .بمراجعته مع لجنة المراجعه الداخلیة و اجراء التعدیالت الالزمة
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اعداد مصفوفة المقرر الدراسى لمرحلتى البكالوریوس و مصفوفة طرق التعلیم والتعلم لتحقیق - 

 .ف للمقرر و تقدیمھا الى لجنة المراجعة الداخلیة قبل بدایة العام الدراسىنواتج التعلم المستھد

یقوم منسق البرنامج باعداد توصیف البرنامج فى بدایة العام الدراسى واحالته الى لجنة - 

المراجعه الداخلیة لمراجعته ویحول تقریر المراجعة الى مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

  .مجلس الكلیة لعرضه واعتمادهلمناقشته ثم یحال الى 

 

  :تقرير المقررات والبرنامج •

 .الجودة بالجامعة مركز ضمانیتم تقییم تقاریر المقررات و البرامج طبقا لاللیة المعدة من قبل - 

البیانات  معباسبوعین  فصل الربیعتقریر مقررات مرحلة البكالوریوس یقدم بعد اعالن نتیجة - 

نقاط الضعف بكل مقرر ووضع اجراءات ، لمناقشة االحصائیة الخاصة بالنتیجة النھائیة للطالب 

 تصحیحیة قبل بدایة العام الدراسى

یقوم فریق المراجعه الداخلیة بكل قسم بتقدیم مصفوفة تقییم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع - 

لم المستھدفة من البرنامج قبل امتحانات أخر العام مصفوفة تقییم انجاز الطالب لمخرجات التع

 الدراسى الى منسق الجودة بالقسم لیرفعھا بدوره الى لجنة المراجعه الداخلیة

یقوم منسقي مقررات بتقدیم تقاریر مقررات الى منسق الجودة بالقسم بعد اعالن النتیجة - 

 والتطویر المستمر الجودةباسبوعین لترفع الى وحدة ضمان الجودة من خالل منسق ضمان 

 . بالكلیة للمراجعة و اجراء التعدیالت الالزمة

یقوم منسقي المقررات بتقدیم ملف المقرر بعد اعالن نتیجة دور یونیو 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 بالكلیة بعد تجمیع - 

تقاریر المقررات ثم یحول بعد ذلك الى لجنة المراجعة الداخلیة ولجنة االمتحانات للمراجعة 

واعداد مصفوفة البرامج و رصد انجاز الطالب لیعرض بعد ذلك على مجلس الكلیة للمناقشة و 

 .ماداالعت

 

 السنوي التقریر عن التغذیة الراجعة أو الداخلیة المراجعة تقریر في ورد لما المؤسسة استجابة تناقش

 (.والفاعلیة التعلیمیة المؤسسیة القدرة یخص فیما (السابق

 

 القدرة المؤسسيةأليات التقويم المستمر ( يوضح 02جدول )
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 خطط الداخلیة لمجموعة المراجعة

 الخطة) المؤسسیةالقدرة  وقواعد

 خطة -خطة التدریب-االستراتیجیة

 خطة -الذاتیة تنمیة الموارد

 للقدرة الشامل والمستمر التقویم

 -الجودة ضمان خطة وحدة -المؤسسیة

 -والكوارث مواجھة األزمات خطة

 األجھزة والمھمات صیانة خطة

 -المجتمع خدمة خطة -والمنشآت

 اختیار معاییر -التنظیمى الھیكل

األكادیمیة معاییر تقییم الجھاز  داتالقیا

التوظیف  -األداري. الھیكل التنظیمي

مصداقیة المعلومات المتاحة  –الوظیفي 

 عن الكلیة.

 قیاس رضا األداریین.

 قیاس رضا األطراف المجتمعیة.

 

ضرورة عقد ورش عمل 
لتعديل الخطة 
األستراتيجية وخطة اتمية 
المجمتع وتنمية البيئة 
 -وخطة التدريب

الموظفيين في حالة رضا 
ولكن ضرورة اتخاذ آلية 
أخري لتقييم رضا 
الموظفيين غير 

 األستبيان.
 
 

تعديل في الخطة األستراتيجية من 
خالل ورش عمل مع أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

خطة  -واألطراف ذات الصلة
تحديث  -التدريب لالداريين
اقتراح اليه  -الهيكل التنظيمي 

لتنمية الموارد الذاتية. وعمل خطة 
لمواجهة األزمات والكوارث 
وتشكيل لجنة األزمات والكوارث. 

خطة خدمة المجمتع  وتعديل
وتنمية البيئة. عمل ورش عمل 
عن خطةالمجتمع وتنمية البيئة. 
تحدي لجنة للنشر واألعالم ورائد 
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عمل ورش عمل لتعديل في الخطة 
األستراتيجية مع أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة واألطراف ذات 

  -الصلة
مشاركة رجال الصناعة ارائهم حول 

 جيا الحديث المستخدمةالبرامج والتكنولو 
عمل ورش لمناقشة واستبيانات لتعديل 

 خطة خدمة المجمتع وتنمية البيئة. 
مناقشة رضا األطراف المجمتعية من 

 خالل الملتقي التوظيفي وخالفه
 

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

 

 أخبار للكلية.
تحديث أجهزة معامل  -

 2الكلية ببرامج أوبرا 
)طبقا ألحدث 
التكنولجيا المستخدمة 
 في برامج إدارة الفنادق. 

األتفاق علي تحميل  -
برنامج سيبر علي 

معمل الكلية  أجهزة
لتواكب أفضل التغييرات 
صناعة حجز تذاكر 

 الطيران والسفر.
 

از 
جه
 ال

قييم
 ت

يير
معا

 
يق
تطب

ري
ألدا

 ا

من خالل نماذج تستوفي من خالل 
 وحدة ضمان الجودة والعميد والجامعة.

 
 
 
 

اكتشاف عدم دقة تقييم 
الجهاز األداري بالكلية، 
والتقييم من جهة واحدة ال 
يكفي وخصوصا الجامعة 
حتي يمنع التحيز ويحافظ 

 علي الحيادية

عمل آلية لتقييم لتقييم الجهاز 
 األداري.

أعداد نموذج لتطبيق الجهاز 
 اإلداري

 الفاعلية التعليمية:  .3
 : يلي مما يوجد ما بتوضيح الكلية تقوم الجزء هذا في
 .التعليمية للفاعلية المستمر التقويم نتائج ضوء في بها قامت التي والتعزيز التحسين إجراءات -
 .التعليمية الفاعلية لتحسين آليات من استحدثته ما -
 رضا مستوى لتحسين إجراءات من به قامت وما الطالب رضا مستوى بقياس قامت قد كانت إن -

 .الطالب
أو تقارير التدقيق  السابق السنوي التقرير الراجعة عن التغذية في ورد لما الكلية استجابة تناقش -

 .التعليمية الفاعلية يخص فيما وجدت الداخلي لمركز ضمان الجودة إن
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  ألیات التقویم المستمر للفعالیة التعلیمیة( یوضح 17جدول )
 

البرام
ج 

األكا
 ديمية

أليات 
التقويم 

المستمر 
للفعالية 
 التعليمية

 
 
 
 
 

 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

نتائج التقويم المستمر 
 إجراءات التحسين المتخذة للفاعلية التعليمية
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خطط  الداخلية لمجموعة المراجعة -
 خطة) التعليمية وبرامج الفاعلية وقواعد
للفاعلية  الشامل والمستمر التقويم

بمعايير  خطة التوعية -التعليمية
أداء  تقييم معايير -التعليمية الفاعلية
تعيين  خطة-هيئة التدريس أعضاء
خطة  -هيئة التدريس أعضاء معاونى
خطة  -هيئة التدريس أعضاء انتدابات
التعليم  استراتيجية -العلمى البحث
 -الطالب استراتيجية تقويم -والتعلم

 توصيف - الدعم الطالبى استراتيجية
 -الدراسية المقررات /التعليمية البرامج
 المقررات تقارير - الطالب تقويم نتائج

 اعداد (البرامج التعليمية /الدراسية
 ذاتية. دراسة

تطبيق معايير تقويم أعضاء هيئة  -
 التدريس والهيئة المعاونة

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس  -
 والهيئة المعاونة والطالب.

تحديث مخرجات التعلم المستهدفة  -
للبرامج وعمل مراجعة داخلية و 

 لتأكد من توافق مخرجات خارجية  ل
NARS  لتعلم المستهدفة لبرنامج مع

أكتشاف عيوب توصيف 
مقررات التدريب الميداني 

 ومشروع التخرج.
أكتشاف توصيفات 
البرامج والمقررات الغير 

 مكتملة.
الحاجة الي أدماج رجال 
الصناعة في العملية 

 التعليمية.
الحاجة الي مزيد من 
البروتوكوالت المحلية 

مع منشات فندقية  والدولية
 وسياحية وأكاديمية.

ضرورة وضع معايير 
لتقييم التعليم التفاعلي 

 والمشاريع الميدانية.
 
 
 
 

مخاطبة مسئول التدريب 

عادة توصيفات الميداني ال
مقررات التدريب الميداني 
وفقاً لمخرجات التعلم 

 .المستھدفة
مخاطبة مسئول التدريب 

عادة توصيفات الميداني ال
وفقاً تخرج مشروع ال

 .لمخرجات التعلم المستھدفة
 

تدريب اعضاء هيئة التدريس 
و الهيئة المعاونة على 
توصيف و تقرير المقرارات 
و عمل المصفوفات 

   .المختلفة
 
 

انتداب أعضاء هيئة التدريس 
من المجال األكاديمي ورجال 
الصناعة والخبراء ويفضل 
من يحمل درجة الدكتوراة في 

 عليا. التخصص او دراسات
تعديل المقررات طبقا لخطة 
العمل في السنوات السابقة 
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 ال
و تشمل  المراجعة الداخلية لألقسام -

 ملفات المقررات والبرامج
النتائج  التقارير وعرض إعداد  -

 واتخاذومناقشتها فى مجلس الكلية 
 اإلجراءات التصحيحية الالزمة

المراجعين الخارجيين  اختيار -
لمقررات القسم الدراسية و للبرامج 

المراجع  اختيارحسب معايير 
 الخارجي

لمقررات إرسال البرنامج وا -
 .لمراجعة الخارجيةية لالدراس

القيام بإقتراح نظام للمساءلة و  -
المحاسبة على مستوى اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 

كخطوة مبدئية إلرساءه   واالداريين
عتمادة من وتفعيله بعد الموافقة علية  وا 

 .مجلس الكلية
بين اإلدارة  واجتماعاتلقاءات  -

العليا ورؤساء األقسام لمراجعة آليات 

 المسائلة والمحاسبة

ولقاءات مع أعضاء  اجتماعات -
الهيئة المعاونة  و هيئة التدريس

 للتعريف المستمر بهذه اآلليات
-  
تحديث نظام التعامل مع التظلمات  -

 والشكاوى.
بيانات تحديث مستمر لقاعدة  -

و  أعضاء هيئة التدريسالخاصة ب
 .السيرة الذاتية

 للمقرر.
 

محاولة أزالة اسباب عدم 
رضا أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة والطالب 

 واالداريين.
عقد شراكات مع سالسل -

)ستارودد(  نفنادق شيراتو 
 وغرفة المنشات السياحية.

تفعيل متابعة التعليم التفاعلي 
المقررات وضع معايير في 

 للتقييم.
ربط المشاريع الميدانية 

 بالمقررات مع الصناعة.
ربط الرحالت العلمية مع 
المقررات مع احتياجات 
الطالب من المعارف 
والمهارات التي يجب تعلمها 

 من الصناعة.
تحديد مراجع خارجي لكل 

 برنامج أكاديمي.
تفعيل نظام المسائلة 

 والمحاسبة.
لنشر ثقافة تنظيم ندوات 

الجودة واالعالن عن 
المستجدات فى انشطة 

 .ضمان الجودة
فعيل دور المجالس العلمية ت

 .واإلدارية في اتخاذ القرار
دراسة تقرير المراجع 
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للمقررات بمجلس  الخارجي
الواردة و المالحظات  القسم

 الخارجيبتقرير المراجع 
 للبرنامج

تعديل البرامج والمقررات في 
 جعة الداخلية.ضوء ارء المرا

تعديل البرامج والمقررات في 
 ضوء ارء المراجعة الداخلية.

عقد لقاءات و اجتماعات 
 إستراتیجیةلدراسة تطوير 

التعلیم و التعلم في ضوء 

نتائج االمتحانات و 

أعضاء  استبیانات الطالب و
و األطراف  هيئة التدريس

 المجتمعیة.
حصر العديد من الشكاوي 

المختصة وابالغ الجهات 
 لحلها.
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ورشة عمل مع األطراف ذات  -

الصلة من الصناعة  من 
خالل ملتقي التوظيف 
والمؤتمر العلمي للكلية. 
والمجتمع المحلي وأولياء 

 األمور والطالب.
تحديد مجاالت التحسين  -

 والتطوير.

تحديد االحتياجات 
هيئة التدريبية العضاء 

 .التدريس والهيئة المعاونة
الحاجة الي طرح برامج -

 جديدة. 

الدورات التدريبية   طرح -
العضاء هيئة التدريس و الهيئة 

 تهم.رفع كفاءلالمعاونة 
 طرح برنامج الضيافة الجوية. -
 طرح برنامج ادارة التراث -

 

 :والتطوير المستمر انجازات وحدة ضمان الجودة
 والسادة الكلیة بطالب لقاء على اشتملت الجودة فكر لنشر بعقد ورش عمل  القیام 

 لزیارة استعدادا الوحدة بنشاطات لتعریفھم والخریجین والعاملین التدریس ھیئة أعضاء

 .الكلیة واعتماد لتقییم الخاریین المراجعین

 التعلیمیة والفاعلیة المؤسسیة القدرة معاییر ملفات استكمال. 

 للفصل الدراسي الخریف الدراسیة المقررات على للطالب استبیانات بعمل القیام

   .2016-2015والربیع
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 الكلیة موقع على البكالوریوس مرحلة ومقررات برامج توصیفات جمیع وضع 

 العاملین بین الجودة فكر نشر لزیادة المعاییر كل عن مطویات وكذلك اإللكترونى

 .بالكلیة والطالب

 ضمان مركز مراجعى السادة باستقبال بالكلیة والتطویر المستمر الجودة وحدة قیام 

 2016یولیو –شھر یونیو  -خالل ینایر بالجامعة الفنى والدعم بالجامعة الجودة

 للتعلیم تدریبیة دورات تنفیذ فى بالجامعة الجودة ضمان مركز مع بالتعاون العمل 

 اإلستراتیجى والتخطیط والمقررات البرامج توصیف فى دورات على شملت الجامعى

 ھذه فى بالكلیة تدریس ھیئة أعضاء 4 من أكثر اشترك وقد الداخلیة والمراجعة

 .الدورات

 والرضا مكتبةخدمات الو الدراسیة المقررات على للطالب استبیانات بعمل القیام 

 ة لمرحل بالكلیة والعاملین التدریس ھیئة ألعضاء الوظیفى والرضا الطالبى

 لعرضھا للتحسین خطة ووضع عنھا تقاریر عمل وجارى 2015/2016 البكالوریوس

 .الكلیة مجلس على

 والمقررات العلمیة البرامج توصیف لمراجعة العلمیة األقسام من عمل فرق تشكیل 

المراجعة الداخلیة لفریق المراجعة الداخلیة  على بناء البكالوریوس لمرحلة الدراسیة

 والبرامج األكادیمیة المعاییر معیار منسقىمع  بالتعاون بالجامعة الجودة ضمانلمركز 

 .منھا اإلنتھاء وتم التعلیمیة

 في أعمال  تدریبیة دورات تنفیذ فى بالجامعة الجودة ضمان مركز مع بالتعاون العمل

 وقد الخارجیة والمراجعة والمقررات البرامج توصیف فى دورات  على شملت الجودة

 .الدورات ھذه فى بالكلیة تدریس ھیئة أعضاء الكثیرمن اشترك

 الخریف  الدراسى للفصل والمقررات البرامج تقاریر عمل فى العلمیة األقسام متابعة

 .2016-2015 والربیع

  2016-2015اعداد الدراسة الذاتیة للعام األكادیمي. 

 .تحدید مشكالت ضمان الجودة وتقییم االداء بالكلیة ووضع خطة لحلھا 

 التنفیذیة لوحدة ضمان الجودة والتطویر المستمر. متابعة تنفیذ الخطة 

 .اعداد دلیل للوحدة 

 .اعداد خطة المراجعة الداخلیة للقدرة المؤسسیة والفعالیة التعلیمیة وتقاریر االنجاز 

  توسیع نشر ثقافة الجودة بین الطالب من خالل ورش عمل عن المعاییر األكادیمیة

 المرجعیة.

 انات والنماذج التي تساعد في عملیة المراجعة الداخلیة تصمیم عدد اآللیات واالستبی

 والتقییم الذاتي.

 متابعة انعقاد اجتماعات مجالس اللجان المنبثقة من وحدة ضمان الجودة واللجان المنبثقة 

  تقدیم الدعم الفنى لمنسقي المعاییر ومساعدتھم على استیفاء المعاییر وفقا لمعاییر الجودة

 . 2015ر واألعتماد وفقا ألصدا

 .أنشاء نظام للمراجعة الداخلیة والتقویم لوحدة ضمان الجودة بالكلیة 

 .اجراء مراجعة داخلیة الستیفاء المعاییر الجودة 
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 لجمیع جوانب االداء بكل جوانب الكلیة.  أعداد خطة تحسین 

  2016-2015متابعة تنفیذ خطة التحسین والتعزیز. 

 .اعداد التقریر السنوي للكلیة 

  وتحدیث توصیفات الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة والتطویر المستمرمراجعة 

  متابعة تنفیذ خطة للمشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة وتحدید انشطة خدمة المجتمع

 بالكلیة.

  2015اتخاذ االجراءات التصحیحیة المناسبة الستیفاء متطلبات معاییر الجودة الصدار. 

  بالكلیة الستقبال فریق زیارة المراجعة الداخلیة )زیارة تجھیز وحدة ضمان الجودة

 المحاكاة( والدعم الفنى.

  مراجعة ما تم انجازه بشان اعداد الخطة االستراتیجیة للجامعة خالل العام الماضى حتى

 یمكن البناء علیه الستكمال الخطة.

 له.مناقشة تقریر اجمالى عن اعمال الجودة بالمركز والمشكالت التى تعوق عم   

  اعداد تقریر اجمالى عن ھذه االعمال والمشكالت وعرضه على المجالس بالمركز

 ومجلس الجامعة لمناقشته واعتماده.

  .اعداد تقاریر لمتابعة تنفیذ الخطة األستراتیجیة 

 الھیئة القومیة لدلیل اصدار المعاییر االكادیمیه طبقا عن استیفاء مراجعة داخلیه تقاریر 

 .2015لألعتماد  الھیئة القومیة طبقا الصدار ذاتیة معدلة دراسة، 2015لألعتماد 

 مع المقررات  تقاریر للبرامج والمقررات ومصفوفات تطابق البرامج االكادیمیه

 الدراسیة.

 .قیاس رضا أعضاء ھیئة التدریس والجھاز اإلداري والطالب 

 .تقاریر عن انجاز المراجعة الداخلیة 

 اعداد دلیل لألزمات والكوارث. 

 

 


