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السياحة وإدارة الفنادق تقرير سنوى مقدم من كلية /  

  2020-2019 عن العام الجامعى / 

 بيانات عامة :   -1

 الكلية الدرجات التى تمنحها 

  دبلوم                   ليسانس     √    بكالوريوس

  ماجستير               دكتوراه 

 تاريخ اعتماد التقرير

 الكلية خاتم                                                          

 

 

 ورسالتها وأهدافها :  الكليةرؤية  -2

 : الكليةرؤية 

  فى واستشاريا وبحثيا  علميا  مركزا تصبح أن –  فاروس جامعة  -الفنادق وإدارة السياحة كلية تتطلع "

 . " والدولي واإلقليمي المحلي المستوى على  والضيافة  السياحة مجال

 

 : الكليةرسالة 

  مميزة برامج خالل من تعليمية خدمات  بتقديم –  فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السياحة كليةتلتزم 

  في المنافسة على قادر ومهنيا  علميا متميز خريج إلعداد  الفنادق وإدارة السياحة مجاالت  في ومتطورة

  العلمى البحث  ودعم والبيئة المجتمع خدمه في الكلية دور وتفعيل  وإقليميا  محليا السياحي العمل سوق

 ."المتطور

 : للكلية االستراتيجية هدافاأل

  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
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   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 (8

 المستدامة التنمية في الكلية دور وتفعيل  والبيئية المجتمعية األنشطة في التوسع (9

 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 

 خالل العام الماضى : الكليةإنجازات وأنشطة متميزة شاركت فيها  -3

 بإبراز أهم االنجازات التى تراها تدعم تنافسيتها وتظهر تميزها على سبيل المثال :  الكليةتقوم 

 حصول أعضاء التدريس على جوائز محلية أو دولية أو براءات اختراع . •

 على جوائز محلية أو دولية سواء علمية ، ثقافية ، أو رياضية .  الكليةحصول الطالب ب •

 فى أنشطة ذات طابع قومى أو دولى .  ا من خريجيه أو أى الكليةمشاركة أى من العاملين ب  •

 أو أى من خريجيها لمنصب قومى أو دولى .  الكليةاختيار أى من العاملين ب •

 وفود وأساتذة زائرين من جامعات أوروبية  شملت زيارة كل من:   كلية السياحة وإدارة الفنادق الاستقب

عميد كلية السياحة   –أ.د/ أنطونيو جيفارا      :مكوناً من   2020فبراير     -26- 24من   وفد جامعة ماالقا االسبانية   •

  اتفاقية   توقيعتم    حيث   اإلسبانية  مالجامنسق العالقات الدولية بجامعة    –د/ أنطونيو بيالز    ،    اإلسبانية  مالجابجامعة  

وفى هذا     ، Malaga University  اإلسبانية  اقماال  بجامعة  السياحة  وكلية  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  بين  تعاون

في المجاالت    الجانبين في مجال السياحة وإدارة الفنادقتم عقد عدة اجتماعات لمناقشة مستقبل التعاون بين    اإلطار

 األتية: 

 عقد برنامج مزدوج  ✓

 أبحاث علمية مشتركة  ✓

 + Erasmusاألشتراك في  مشروعات ممولة من   ✓
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التى تربطها عالقات قوية بكلية السياحة    2019/ 11/ 7يوم الخميس الموافق  من جامعة الشرق األوسط األردنية    وفداً  •

 .على مدى السنوات الماضية فى المجاالت العلمية والبحثيةبجامعة فاروس وإدارة الفنادق 
 

   جامعة فاروس السفير اإلسباني بجمهورية مصر العربية السيد / رامون جيل كاسيراسكلية السياحة    استقبلت  •

“Ramón Gil-Casares”     في إطار   2019/ 10/ 31ك يوم الخميس الموافق  وذلفى اطار زيارته لجامعة فاروس

 . لمد جسور التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الكبرى جامعة فاروس سعي
 

 في ضوء    2019أكتوبر    30  -27من ايرلندا فى الفترة من     Dr. John Ryan from TU Dublinزيارة   •

staff mobility  من ،Erasmus +  من ،TU Dublin – Ireland     تفعيل من مدرسة فن الطهي بجامعةTU 

Dublin    التعاون المستقبلي بين   وأوجه  الضيافةمجال  للتعاون البحثي في    موضوعات البحث العلمي القابلةوبحث

 روعات التخرج للطالبو مش الكليتين في مجال التدريب الميداني

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

4 
 

 باألسكندرية فــاروس جامـــعة
Pharos University in Alexandria 

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

لتوقيع أتفاقية تعاون مع كلية السياحة وإدارة الفنادق   2019يوليو    10- 9فى    زيارة وفد من مجموعة كوت الغذائية   •

مكانيات الشركة وما يمكن أن حيث قامت الشركة بتقديم عرض تقديمي عن أ  لتوظيف الخريجين  جامعة فاروس

لتوفير فرص توظيف الجانبين  توقيع أتفاقية التعاون بين  و قد تم    تقدمه للطلبة من توفير فرص عمل وتدريب ميداني

 . وت الغذائيةمن قبل وفد مجموعة ك ب للطال  interviewsتم عمل   كما، كما تم  للخريجين
 

جامعة فاروس مع كلية السياحة والضيافة جامعة ياماك بفنلندا في   –أشتراك كالً من كلية السياحة وإدارة الفنادق   •

 .2020في دورة   +Erasmusلـ   Credit Mobilityالمنحة  الدولية والحصول على 
 

 :  حصل كال من •

 د/ محمود عبد الرؤف محاضر بقسم سياحة 

 سياحة د/ تامر الصاوي محاضر بقسم 

 أ/ باسنت شاهين   مدرس مساعد بقسم سياحة 

الناجحة  شارةعلي    و  التدريب   في  للمشاركة  الدولي   التبادل  مشاريع  لتطوير  المتقدماألساسي    اإلفتراضي 

Erasmus + (TEP) . 

هو مشروع رائد يمّكن   Erasmus + Virtual Exchangeوذلك في كالً من المستويين األساسي والمتقدم ، 

الشباب في أوروبا وجنوب البحر األبيض المتوسط من االنخراط في تجارب هادفة بين الثقافات عبر اإلنترنت 

راك تإش والتدريب المتقدم  هذه المنحة هو  من  الهدف  و قد كان    ، كجزء من تعليمهم الرسمي وغير الرسمي.

في المقررات    صميم وتنفيذ تبادل افتراضي ناجحت  من خالل   والمحاضرينأعضاء هيئة التدريس والمعلمين  

 التي يتم تدريسها. 
 

وهم د.محمود أحمد عبد الرؤف ، د.تامر عبد الرؤف الصاوى أعضاء هيئة التدريس  بالكلية  عضوين من    حصول  •

ول  ERASMUS + Global Mobility Programو   األوروبي  االتحاد   من  منحعلى    في    لتدريب للتدرس 

 ، ومن   2018نوفمبر    16الى    -2018نوفمبر    11من   ،  فنلندا   ،  Jyväskylä  ،   التطبيقية  للعلوم   JAMK  جامعة

   .06/2019/ 08  حتى 06/2019/ 01
 

تطوير دبلوم مهني متعدد    2020في دورة    Erasmusفي المشروع الممول لبناء القدرات التابعة لـ    األشتراك •

واإلعالم   الثقافي  والتراث  واإلعالم  الصحية  والرعاية  )الهندسة  االفتراضي  الواقع  تطبيقات  في  التخصصات 

سيتم   والتي   ، واالجتماعية(  اإلنسانية  والعلوم  )الهندسة  االفتراضي  الواقع  ودبلومة  في    تدريسها والسياحة 

 . لمشروع المشتركة في ا المؤسسات التعليمية في مصر
 

 كلية   من  وفد أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية فى مجال السياحة والضيافة  ومنها  مشاركة    مشاركة •

 الفنادق  وإدارة  السياحة  كلية  عميد   بركات   منا  /الدكتور  األستاذ   برئاسة  فاروس  جامعة  –  الفنادق  وإدارة  السياحة

 جامعة  مع  بالتعاون  الفيوم  جامعة  نظمته  الذي  واآلثار  والضيافة  للسياحة  عشر  الثاني  المؤتمر  فاعليات   في  باالشتراك

 لجنة   قامت   حيث   الفيوم  بمدينة  نورياس  بمنتجع  2020  فبراير   ٢٩  –  ٢٧  من   الفترة  في  وذلك  اإليطالية  سالينتو

 باإلضافة   المؤتمر  جلسات   من  عدد   في  التحكيم  لجنة  كرئيس  لمشاركتها  بركات   منى  /الدكتور  األستاذ   بتكريم  المؤتمر

  محمود /    الدكتور  من  كالً   قام  وقد   هذا.  بحث   أفضل  جائزة  لنيل  المقدمة  األبحاث   تقييم  لجنة  في  كعضو  مشاركتها  إلى

 مشترك   بحث   بتقديم  السياحة  بقسم   المدرس  –  الصاوي  تامر/    والدكتور  السياحة  بقسم  المدرس  –  الرؤوف  عبد 
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 من   بدالئل  مزود )  والسفر  السياحة  لخدمات   الرقمي  التحول  في  المستخدم  ينتجه  الذي  المحتوى  تأثير  قياس  ”بعنوان

 تحت   ببحث   السياحة  بقسم  المساعد   المدرس  –  الدهب   أبو  أمل/    األستاذة  شاركت   كما  ،(”المصرية  السفر  وكاالت 

 . ”السياحة صناعة في  جديدة وإمكانيات  الجديدة العلمين مدينة نموذج: مصر في الرابع الجيل مدن”  عنوان
 

حيث     ”مستقبلك  غير“  شعار  تحت   باإلسكندرية  الفورسيزونز  العالمية  الفنادق  لسلسلة  السنوي  التوظيفي  الملتقي   عقد  •

 األربعاء   يوم  وذلك  باإلسكندرية  فورسيزونز  فندق  من  وفد   فاروس  بجامعة  الفنادق  وإدارة  السياحة  كلية  استقبلت 

 الخريجين   من  المؤهلين  لتوظيف  وذلك  الشخصية  المقابالت   من  العديد   عمل  خالله  تم  والذي2020  /02/ 26  الموافق

 . الفندق أقسام مختلف في للطالب  الميداني للتدريب  فرص  توفير إلى باإلضافة
 

إدارة التسويق   بالتنسيق مع  لطالب المرحلة الثانوية من المدارس القومية والدولية Act your Job مسابقةتنظيم   •

من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة    2019ديسمبر  12بجامعة فاروس باإلسكندرية وذلك يوم الخميس  

 .السابعة والنصف مساءً 
 

المسابقة األولى للشيف الصاعد لكليات ومعاهد السياحة والفنادق بمدينة اإلسكندرية المنظمة من قَبِل   فى  المشاركة •

اآلثار   وترميم  والفنادق  للسياحة  العالي  الموافق   –المعهد  السبت  يوم  عقدها  تم  والتي  اإلسكندرية  قير  أبي 

 .لكلية بالمركز الرابعو قد فاز الفريق المشارك من ا بفندق شيراتون المنتزه  11/2019/ 16
 

 18ورشة عمل عبر اإلنترنت لطلبة الفرقة الرابعة بعنوان ” إدارة الفعاليات” وذلك يوم اإلثنين الموافق    تنظيم •

جامعة ياماك بفنلندا. وقد ألقى الندوة د.مايكا نيسكانين   –وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والضيافة    2019نوفمبر  

  .امعة ياماك وذلك في إطار التعاون المشترك بين كال الجانبينالمحاضر بقسم سياحة بج –
 

و منها وتكليف الطالب باعداد مشروعات بحثية مجتمعية مبنية على هذه الزيارات الميدانية  تنظيم رحالت علمية   •

بالقاهرة المقام بأرض المعارض بمدينة نصر   ”HACE“ معرض التجهيزات الفندقية  على سبيل المثال زيارة

وذلك فى إطار حرص جامعة فاروس باإلسكندرية    2019/ 31/10لطالب الفرقة الثالثة والرابعة وذلك يوم الخميس  

رحلة  نظمت  كما    .على االهتمام بالرحالت العلمية لطالب الجامعة للربط بين الدراسة األكاديمية والواقع العملي

الخميس الموافق الخامس من ديسمبر وحتى يوم السبت الموافق   علمية إلى واحة سيوة لمدة ثالث أيام بدًء من يوم

السابع من ديسمبر لطالب الفرقة الثالثة والرابعة بقسم السياحة وعدد من طالب قسم إدارة الفنادق. وهدفت هذه  

 . عالميوأهم ممارسات السياحة البيئية بواحة سيوة لكونها مقصد سياحي   الرحلة إلى التعرف على المعالم السياحية  
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 تقرير األداء -4

 التخطيط االستراتيجى -1

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

الثانية    إلعداد الخطة اإلسـتراتيجية منهجية  الخطوات لبدأت الكلية من خالل فريق التخطيط االسـتراتيجى بتطبيق ا •

  حيث تم اتباع االجراءات التالية:  2019-2014بعد انتهاء الخطة األولى  2024-2020للكلية  

 . للكلية بخطة الجامعة االستراتيجية من ناحية التوجه العام والرسالة واألهداف  الخطة االستراتيجيةتتوافق  •

 المصلحة ألصحاب  بالكلية ، ممثلين والهيئة المعاونة  التدريس  هيئة للسادة أعضاء جلسات العصف الذهني -
لجمع الداخليين وذلك   ، والضعف   القوة ونقاط للكلية الراهن الوضع عن والمعلومات  البيانات  والخارجيين 

 هيئة أعضاء واإلداريين، الكلية طالب  من ممثلة عينة على استبيانات  توزيع والفرص والتهديدات، إلى جانب 
 خدمات وأنشطة الكلية.  من التدريس والمستفيدين

 دولية( لكليات معتمدة.  –إقليمية   – لبعض الخطط اإلستراتيجية )محلية   قياس مرجعي إجراء -
  خالل   من   والتهديدات   والفرص  والضعف القوة   نقاط   على  الوقوف   بهدف (  SWOT)  الرباعي   التحليل   إجراء -

  مدار   على   تطبيقها  والمقترح  والمتابعة   التنفيذ   وآليات   التنفيذية   الخطط   ووضع   الفجوة   وتحليل   الواقع   تحليل 
 . للجامعة اإلستراتيجية الخطة مع توافقا    القادمة الخمس  السنوات 

كما    عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي للكلية على جميع األطراف المعنية وإجراء ما يلزم من تعديالت  -
 12/2019/  24( لشهر ديسمبر بتاريخ 1هو موضح بمجلس رقم )

العوامل االسـتراتيجية   تحديد الغايات واألهداف اإلسـتراتيجية بناءا  على التحليل البيئي وبسسـتخدام مصـفوفة   -
  مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

 . وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي كليةال ت ستخدمو قد ا •

ــاط الكلية من التعليم والبحث العلمي وخدمة  - ــتمل التحليل البيئي على البيئة الداخلية والخارجية )أوجه نشـ يشـ

( و تم اســــتخدام  SWOT Analysisالمجتمع(. حيث تم اإلعتماد على التحليل البيئى الرباعي باســــتخدام )

مناسـبة ومتعددة )مثل االسـتبيانات والمقابالت الشـخصـية والمناقشـات والمالحظات و ورم العمل و وسـائل  

ــتهدفة )مثل  ــوع التحليل والفئة المسـ ــيلة مع موضـ الفحص الوثائقى  وغيرها( مع مراعاة مدى مالءمة الوسـ

 تدريس وغيرها(المقابالت تناسب القيادات, واالستبيانات تناسب الطالب واالداريين وأعضاء هيئة ال
 

ــتراتيجـية    2019-2018  ـها التنفـيذـيةـباالنتـهاء من تنفـيذ خطت  ـقاـمت الكلـية • وفـقا    2019-2014للخـطة االســ

 لمؤشرات المتابعة المحددة بالخطط كما يلى:

 

تم  النشاط التنفيذي
 إنجازه 

جاري  
 إنجازه 

لم يتم 
 أسباب عدم اإلنجاز  إنجازه 

  لخدمة والخدمية االنتاجية للوحدة متميزة  منتجات إنتاج

 المجتمع 
√    

  الوحدة ومنتجات لخدمات تسويقية خطة وتفعيل وضع

 . بالكلية االنتاجية
√    

    √ بالكليه الماديه الموارد تنميه خطه تفعيل
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 األقسام الحتياجات وفقا بالكليه الماديه الموارد استكمال

 الجودة  ومتطلبات التعليمية واإلحتياجات العلمية
√    

  وفقا اإلدارية للكوادر الحالية التدريب خطه تفعيل •

 التدريبيه لالحتياجات
√    

    √ االدارية  الكوادر مهارات لتنمية تدريبية دورات تنفيذ •

  وفقا االكاديمية للكوادر الحالية التدريب خطه تفعيل

 ةالتدريبي لالحتياجات
√    

 اتخاذ  في الحاكمة واالدارية العلمية المجالس دور تفعيل

 القرار 
√    

  و البحثية و التعليمية الكلية النشطة  بيانات قواعد تحديث •

 االجتماعية
√    

    √ االكاديميه بالمعايير للطالب توعيه ندوات عقد

  مبدعة أفكار توليد على ومشجعة محفزة عمل بيئة توفير

 نوعها  من  وفريدة ومبتكرة
√    

 جودة عن المجتمعية األطراف رضا قياس آلية تفعيل

 الخارجي  للمجتمع الكلية تقدمها التي الخدمات
√    

  مشكالت مع للتعامل طالبية بحثية ميدانية مشروعات تنفيذ

 لحلها  سبل وإيجاد المجتمع
√    

  التسويق وآليات االجتماعي  التواصل مواقع استخدام

 الكليه  خدمات لتسويق االلكتروني
√    

وضع آلية لالستفاده من نتائج البحث العلمي في تطوير   •

 المقررات
√    

 دوليا  و محليا مفعلة بحثية مشروعات و شراكات عقد

 العلمى البحث بيانات قواعد تعزيز

 بالكلية(   الكترونيا و ورقيا) 

√    

التحديث المستمر للبرامج و المقررات وفقا لمردود التقارير 
    √ للبرامج و المقرراتالدوريه  

اعتماد التحديثات المستمره للبرامج و المقررات في مجالس  
 االقسام و الكليه 

√    

اعتماد الالئحه الجديده في مجلس الكليه بعد اجراء  
 جارى العمل على تعديالت الالئحة   √  التعديالت الالزمه



 
 
 
 
 
 

 

8 
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لمتابعة  التغيرات السريعة فى متطلبات  وتفعيل آليةوضع 
فيما يتعلق بتطوير واستحداث   سوق العمل والتكيف معها

 .اللوائح الدراسية الجديدة
√    

    √ صياغه وثيقة البرامج الجديدة وعرضها علي لجنة القطاع

اعتماد البرامج الجديده في مجلس الكليه بعد اجراء  
  √  التعديالت الالزمه

البر امج الجديدة على لجنة  تم عرض 
تم عمل  القطاع والتي قامت بمراجعتها و 

بعض التعديالت عليها وفقا لطلب لجنة  
 .القطاع 

لمتابعة  التغيرات السريعة فى متطلبات  وتفعيل آليةوضع 
, فيما يتعلق بالبرامج والمقررات سوق العمل والتكيف معها

 . الدراسية
√    

    √ نتائج التدريب الميدانيتفعيل آليات تقويم 

    √ قياس مؤشرات فاعلية التدريب الميداني

 وأنشطتها  الكلية مجالس في الصناعه مؤسسات دور تفعيل
    √ المختلفة

اتفاقات وشراكات مع مؤسسات سياحية وفندقية  عقد
    √ مختلفة ومتنوعة

  جودة عن المجتمعية األطراف رضا  قياس آلية تفعيل
    √ الخارجي للمجتمع الكلية تقدمها التي الخدمات

    √ تحديد احتياجات المجتمع الخارجي للكلية 

إعادة صياغة واعتماد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
    √ وفقا الحتياجات المجتمع الخارجي للكلية 

 وتنمية المجتمع خدمة  بأنشطة للتوعية  عقد ورش عمل
 واالداريين ومعاونيهم  التدريس هيئة اعضاء بين البيئة

 . والطالب
√    

اعالن خطه الخدمه المجتمعيه علي موقع الكليه ومواقع  
    √ التواصل االجتماعي 
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 باألسكندرية فــاروس جامـــعة
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  لدعم موجهة السنوية الموازنة  فى مالية مخصصات تحديد
    √ .البيئة وتنمية المجتمعية الخدمات

تنفيذ أساليب متعددة لنشر روح العمل المجتمعي بين 
    √ ملصقات(  –الطالب )ندوات 

تفعيل آلية مكافأة الطالب المشتركين في الخدمات  
    √ التطوعيه المجتمعيه لتحفيزهم 

    √ تحديد المجتمع المستهدف لرفع مستوي الوعي السياحي به 

السياحي و المعوقات التي تنظيم ندوات عن اهميه النشاط 
    √ تواجهه

مشاركة الكلية في اصدار ملصقات وكتيبات عن اهم 
    √ المناطق و المزارات السياحيه باالسكندريه 

  √  تحديث موقع الكليه االلكتروني ومطبوعاتها 

يتم استكمال تحديث الجزء الخاص وحدة  
ضمان الجودة وكذلك وحدة الخريجين 

 الذاتية ألعضاء هيئة التدريس وكذلك السير 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي و انشطه التسويق 

    √ االلكتروني لتسويق خدمات الكليه 

خالقيات البحث العلمى  والملكية  ألوضع وتفعيل ميثاق 
    √ الفكرية خاص بالكلية. 

  السياحة صناعة مستجدات وفق  العلمي لبحثا خطة تفعيل
    √ . وأهدافها  الكلية رسالة تحقيق على وتعمل

   √  اعداد الئحه للدراسات العليا

وضع برامج دراسات عليا متميزه تخدم السمه المميزه 

 للكليه وتحقق رسالتها 
 √  

جارى اإلعداد لبرنامج ماجستير فى 
 السياحة 

وتفعيل آلية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  
المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية والنشر في  على 

 مجالت دولية

√    
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 اإلجراء التصحيحي نشاط تنفيذي لم يتم إنجازه كليا  

اعتماد البرامج الجديده في مجلس الكليه بعد اجراء التعديالت  
/  1/ 28( لشهر يناير بتاريخ 2) كما هو موضح بمجلس رقم  الالزمه

2020 

البرامج الجديدة على لجنة القطاع والتي قامت تم عرض 
التى تم تنفيذها بمراجعتها وطلب إجراء بعض التعديالت عليها، و 

 .تمهيدًا للحصول على الموافقة النهائية للجنة القطاع
وضع برامج دراسات عليا متميزه تخدم السمه المميزه للكليه 

 وتحقق رسالتها 
 لسياحة   جارى اإلعداد لبرنامج ماجستير فى ا

 

 القيادة والحوكمة :  -2

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 .وطريقة اختيارهمان وجدت  الكليةالتغيرات التى حدثت فى القيادات األكاديمية داخل  •

 عميدا  لكلية السياحة وإدارة الفنادق –تعيين أ.د/ منا بركات  -

 وكيل لكلية السياحة وإدارة الفنادق قائما بعمل  –تعيين ا.م.د/ لمياء إبراهيم  -

 قائم بعمل رئيس قسم السياحة  – تعيين ا.م.د/ غادة بسيونى -

 قسم إدارة فنادقمشرفا على  –تعيين أ.م.د/ إسالم فتحى  -

 تعيين د. محمود أحمد عبد الرؤف مديرا تنفيذيا لوحدة ضمان الجودة والتحسين المستمر -

 

 المشاركين فيها .والبرامج التدريبية التى تم تنفيذها للقيادات األكاديمية وعدد وسيلة قياس اإلحتياجات التدريبية،  •
  

تبيانات   - , التي يمكن أن تطور مهارات القيادات 2020-2019للدروات التدريبية  تحديد االحتياجات  تم توزيع اـس

ــتقبلـيهكـما تم توزيـعه على القـيادات   ــتبـيان  المســ واعتـمادـها ـبالمـجالس    وعـمل تقرير بـها  وتم تحلـيل نـتائج اإلســ

 .27/2/2020( لشهر فبراير  بتاريخ 3كما هو موضح في مجلس رقم ) المختصة

لتدريب القيادات ومنها    2020-2019، كما قامت الجامعة ممثلة فى مركز ضـمان الجودة باعداد و تنفيذ خطة  -

  2020-3-17للقيادات والتى تم عقدها فى  Innovation and Problem solvingدورة 
ــر لجائحة فيروس كورونا و التحول إلى التعليم عن بعد فى ما -   2020رس و نتيجة لتعرض العالم بما فيه مصـ

 فقد تم اعداد الدورات التدريبية الكترونيا.
 

 .المؤسسة بتقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات تقييم موضوعية تقوم •
 

ــاركة األطراف المعنية فى  الكليهتقوم   - ــوعية و بمشـ ــرات تقييم موضـ بتقييم أداء القيادات وفق معايير و مؤشـ

، حيث تقوم الكلية بتقييم القيادات بشـكل دورى وتحليل آراء العاملين طبقا لمؤشـرات موضـوعية    عملية التقييم

ــواء من  مجتمع الكلـية  ، فلـقد ـقاـمت الكلـية بتحلـيل آراء   ــاء  عن العمـيد ســ .  هيـئة الـتدريس ومـعاونيهم من أعضــ

اـعه   واإل.  والطالب  ـــن ادة  داريين  ورـجال الصــ ائج أن معظم أعضــــاء هيـئة    .  للكلـيةعن نمط القـي اظهرت النـت

،كما يرى أعضاء  التدريس والهيئة المعاونة يرون أن عميد الكلية يستخدم الحوار والمناقشة فى حل المشكالت 

 .العاملين للقيام بالمهام بعض  بتفويض  لكلية يقومهيئة التدريس والهيئة المعاونة ان عميد ا

اظهرت  كمامن قرارات  هعميد الكلية يتابع تنفيذ ما يتخذ أن   2020-2019أن الطالب   استبيانات   اظهرت نتائج -

 . النتائج أن الطالب يرون عميد الكلية يستمع جيدا للطالب ويتتحقق من صحة ما ينقل الية من معلومات 
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 . الكليةعامل مع مشكالت التآليات  •

 :  فى تتمثل الطالب  شكاوى استقبال يتم خاللها من االساليب  من مجموعة بالكلية يوجد  :أوال      

 الشكاوى:  لجنة ❖

 :يجب على الطالب في حالة مواجهته ألى مشكلة أن يتبع الخطوات التالية

الشــكاوي بالكلية ســواء التوجه إلى    مكتب ســيادته  أن يتقدم الطالب بشــكواه مكتوبة بخط واضــح لمســئول لجنة   -

 .مباشرةً أو وضع شكواه في صندوق الشكاوى الموجودة بالكلية أو إرسال بريد إلكترونى بالشكوى

 تتم متابعة الطالب لشكواه و الرد عليها خالل اسبوع واحد على االكثر -

ــكوى خالل تلك الم - ــوع الش ــدور قرار اللجنة في موض ــكواه  في حالة عدم ص ــاكي التقدم بش دة المحددة يجوز للش

ــة للطالب يحق للطالب التوجة الى إدارة الجامعة  ــكوى الخاصـ ــل فى الشـ مكتوبة لعميد الكلية ، وإذا لم يتم الفصـ

 لعرض شكواه التى لم يبت بها 

 إجراءات حل الشكاوي :    

الصندق إسبوعيا والرد عليها ال يتم تلقى من خالل صندوق الشكاوى من خالل لجنة تشكل خصيصا لفتح  -

 يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم وتسجيل الشكوى . 

 تجتمع اللجنة للرد على الشكاوى   -

بعض  - لحل  ذلك  الي  الضرورة  حالة  في  الكلية  وادارة  اللجنة  رئيس  بين  الشكاوى  مناقشة  و  يتم عرض 

  المشكالت والتي تتطلب أخذ رأي االدارة في حلها دون غيرها

 تقوم اللجنة باتخاذ القرارات الخاصة بالمشاكل المطروحة  -

 . تقوم اللجنة بإبالغ الطالب بما تم التوصل اليه بشأن شكواهم -

 المرشد االكاديمى :  ❖

يستطيع الطالب ان يتقدم الى المرشد االكاديمى العام بأى مشكلة فى حالة لم يتم التعامل مع مشكلته مع  

المرشد االكاديمى العام بحلها و اذا لم يستطع الوصول لحل يتقدم بالمشكلة الى وكيل  مرشده االكاديمى . ليقوم 

 الكلية لشئون التعليم و الطالب ليقوم بحل المشكلة .

 االجتماع الذى يتم كل فصل دراسى لممثلى الطالب مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب:  ❖

التعليم و الطالب باالجتماع مرة واحدة كل فصل دراسى مع الطالب يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون 

 لالستماع الى مشاكلهم ثم يتم التواصل مع عمداء الكلية للوصول الى اساس المشكلة و القيام بحلها. 

 ثانيا : اآلليات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعليم: 

قامت الكلية برصد مشكالت التعليم الخاصة بها وذلك من خالل لقاءات مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس  

   ومحاضر لجان الشكاوى وتطوير المناهج وتمثلت أهم تلك المشكالت فى اآلتى:

 : التعثر الطالبى -1

مرور فصلين دراسيين  والذى يتم رصده بعد    2الطالب المتعثر هو الطالب الحاصل على معدل تراكمى أقل من  

 وفى هذا اإلطار اتبعت الكلية آليتين: 

المتابعة الدقيقة لدرجات الطالب بدءا من درجات امتحانات منتصف الفصل الدراسى منذ التحاقهم بالكلية   األولى :

 قبل أن يمر عليهم عام دراسى كامل كإجراء استباقى قبل الوقوع فى التعثر وتتمثل تلك المتابعة فى :  

% من الدرجة النهائية المتحانات نصف الفصل الدراسى األول لهم )وذلك للفرقة 30الدرجات التى تقل عن    حصر -

األولى فقط( والتنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بضرورة تكليفهم بأعمال إضافية لرفع 

 سين آداءهم . درجات أعمال السنة وتفعيل الساعات المكتبية معهم بشكل قوى لتح

 المتابعة الدقيقة النتظام الطالب فى حضور المحاضرات والتمارين العملية   -

 دمج هؤالء فى أنشطة الكلية مثل تنظيم مؤتمرات وأنشطة طالبية وندوات ثقافية وغيرها . -

 االجتماع الدورى مع أولياء أمور هؤالء الطالب لضمان المتابعة والتحسن فى اآلداء . -
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 تتمثل فى: المتابعة الدورية للطالب فيما يخص  اآللية الثانيةأما 

متابعة الطالب لحضور المحاضرات وسحب المقرر حينما يقترب مرات الحضور من  الحرمان أو إذا ظهرت  -

درجات امتحانات نصف الفصل الدراسى ضعيفة ولم يستجيب الطالب لمحاوالت رفعها  و كانت درجات اعمال 

 لهؤالء الطالب ضعيفة)سحب المقرر ال يؤثر على المعدل التراكمى للطالب( . السنة 

إتباع أساليب مختلفه فى التعليم التفاعلى داخل المحاضرات ومتابعة أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه فى   -

 تنفيذها لتصبح المحاضرات أكثر جذبا للطالب 

ؤسسات الفندقيه والمواقع السياحيه المختلفه بالمقررات الدراسيه ربط الزيارات الميدانيه والرحالت العلميه للم -

 لتبسيط المادة العلمية للطالب .  

 تابعة نظام االرشاد األكاديمي للطالب والمرشدين األكاديميين وما يقدموه من دعم للطالب م -

 م الزام المرشدين االكاديمين بعقد اجتماع ) دورى (مع الطالب المتعثرين لمتابعة ادائه -

متابعة التزام  أعضاء هيئة التدريس بنظام الساعات المكتبية مما يمكن الطالب من فرصة أكبر لطرح أى أسئله   -

 تخص المقرر الدراسي 

 للكلية  بأحد البرامج التعليميةعدم التوازن فى أعداد الطالب فى حالة  -2

  ( لشهر مارس4كما هو موضح بمجلس رقم )تعديل األلية الخاصة بتوزيع الطالب على األقسام العلمية  تم

 2020/ 3/ 30  بتاريخ

 ، فأصبحت تعتمد على : 

نجاح الطالب فى المقابلة الشخصية المعدة خصيصا لذلك والتى تضم أعضاء هيئة التدريس من القسمين وبعض   -

 يافة رجال الصناعة فى مجال السياحة والض

 تدريب الطالب فى كال مجالى السياحة والضيافة ليتعرف على بيئة العمل فى المجالين  -

 قييم جهة التدريب للطالب سواء كانت شركات سياحة أو فنادق  -

 استمارة الرغبات التى توزع على الطالب بعد االمتحانات النهائية للفرقة الثانية  -

ثراء القسمين بكل ما هو جديد وكل ما يحتاجه سوق العمل باالضافة الى تحديث البرنامج الحالى لحجز تذاكر  ا -

  . Amadeusالطيران 
 

والتمارين و كذلك االمتحانات في ظل نظام الساعات  الجلسات التعليمية  فى مواعيدتعارض  فى حالة وجود  -3

 يتم ما يلى: المعتمدة

وجيه االرشاد االكاديمي لتسجيل المقررات تصاعديا ابتداءا من المقررات بالفرقة االولى فالثانية وهكذا حتي  ت -

 الرابعة 

  تعديل الجداول الدراسية لمراعاه التعارضات التي تحدث للطالب المسجلين لمقررات دراسية من سنوات مختلفة -

لتسجيل الطالب للمقررات الدراسية والذى ال يسمح بتسجيل   Power Campusقبل ادخالها على برنامج 

   الطالب لمقررات متعارضة فى المواعيد.

تعديل جداول االمتحانات لمراعات التعارضات التي تسمح للطالب بحضور االمتحانات في السنوات المختلفة   -

  .لطالب في اليومامتحان ل وكذلك عدم عقد اكثر من يتم تجنب وجود امتحانان للطالب فى نفس الوقت  بحيث 

و اجراء يتم عرض جداول المحاضرات واالمتحانات على المرشديين االكاديميين  والطالب ألخذ رأيهم فيها   -

 التعديالت السابق االشارة إليها.
 

 انخفاض مستوى اللغة األنجليزية للطالب -4

o  العلميةشرح المقرر بالغة العربية واللغة اإلنجليزية لتبسيط المادة 

ــة   • ــصــ ـبالكلـية وليس تبـعا لمركز اللـغة اإلنجليزـية     English 4 , 5 , 6ـتدريس اللـغة االنجليزـية المتخصــ

 بالجامعة لضمان اكتساب الطالب لمهارات اللغة اإلنجليزية والمصطلحات الخاصة بصناعة السياحة والضيافة .
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 صعوبة قياس مدى اكتساب المهارات المهنية للطالب-5

تقييم المهارات المهنية للطالب فى  تعاملت الكلية مع مشكلة صعوبة قياس المهارات المهنية للطالب من خالل 

االسبوع الخامس عشر  من خالل لجنة تشكلها الكلية واعتبرتها الكلية ايضاً وسيلة يقيم بها اساتذة المقررات 

.  مكن التحقق منها وتقييمها من خالل االختبار النظرىالمهارات المهنية والعامة التى اكتسبها الطالب والتى ال ي

وتتم تلك االمتحانات من خالل اللجنة وجدول معلن للطالب ويتم قياس تلك المهارات من خالل نموذج تلتزم به لجنة  

 االمتحانات .

 نقص أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات فى حالة -6

او كلي في بعض المقررات التي تعاني الكلية نقص قي بعض   انتداب بعض اعضاء هيئة التدريس ندب جزئى -

 التخصصات بها 

إنتداب رجال الصناعة لتدريس مقررات التدريب الميدانى وبعض المقررات العملية فى صناعة السياحة وإدارة  -

 الفنادق تحت إشراف القسم العلمى .

 طبقاً إلحتياجاتها واعداد الطالب المقبولين تقوم الكلية بتعيين  اعضاء جدد  وتخاطب بها الجامعة وذلك  -
 

 تنوع الفرص التدريبية للطالب -7

اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة مثل - األحداث    ICOMشركة    عقد  االتفاقيات مزيد من   لتنظيم  تلك  لتضيف 

 المواكبة مع سوق العمل وضمان اتاحة فرص تدريبية اكثر تنوع و اثراء وتوظيف لطالب الكلية بقسميها . 

للعلوم التطبيقية فى فنلنده وجامعة لينكولن بماليزيا   JAMKعقد االتفاقيات مع الجامعات الخارجية مثل جامعة   -

 خالل سفر الطالب للتعليم أو التدريب .مما يثرى العملية التعليمية من 

- Fourseasons Alexandria  2019حيث تم عقد ملتقى توظيف من جانب فندق  التوظيف والتدريب   عقد ملتقي -

2020 Online    

 Egypt online   –  Grand Egyptتم تدريب جزء كبير من الطالب بشركات السياحة باالسكندرية مثل شركة   -

–  Ramasid Tours    و كذلك تم تدريب العديد من الطالب بدورات تدريبية ،Online    من خالل شركةIcom 

و التدريب    لطالب قسم ادارة فنادق   Dreamو كذلك شركة  لطالب قسم السياحة   اسابيع 8-6لمدة تراوحت بين 

 و هيلتون جراند بالزا. بفندق هيلتون جرين بالزا
 

 . الكليةآليات ضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم التميز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد  -8

 -تراعي القرارات التي يتخذها قيادات الكلية : 

 : بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: أوالا 

 طبقا للدرجات العلمية  .يتم توزيع المقررات الدراسية  طبقاً للتخصص الدقيق ثم التخصص العام ثم  -

عدالة توزيع  ساعات التدريس بالتساوى بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس الذين يشتركون فى نفس الدرجة  -

 وانين واللوائح المنظمة لذلك.العلمية مع مراعاة الحد األقصى لكل درجة وفقاً للق

 الجامعه يتم توزيع المكافآت السنوية طبقا لمعايير التقيم المتعارف عليها ب  -

 . اد الجداول وغيرها من المهاميتم توزيع المهام والمسئوليات بالتساوى مثل أعمال الكنتروالت واعد  -

 يتم توزيع البعثات والمنح الدراسية والمهام العلمية وفقاً للمعايير واللوائح التى تحددها ادارة الجامعة.  -

 المعاونة   تحديد يوم واحد للتفرغ العضاء هيئة التدريس ويومان للهيئة -

 تطبيق قواعد الترقيات على جميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين دون النظر إلى أى اعتبارات شخصية.  -

ا   : بالنسبة االدارين : ثانيا

ة التقييم أمام  يتم تقييم أداء العاملين واعداد تقارير الكفاءة بموضوعية ويكون من حق العامل االطالع فى نتيج -

 الجهة األعلى. 

ترقية العاملين بين االدارات األعلى طبقاً للمعايير التى وضعتها الكلية فى هذا الشأن وفى ضوء القوانين  يتم  -

 المنظمة لذلك.
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 يتم نقل العاملين بين االدارات وفقاً لرغباتهم اذا كان ذلك ال يتعارض مع مصلحة العمل داخل هذه االدارات.  -

 كل العاملين المخالفين بغض النظر عن شخصياتهم . يتم توقيع نفس الجزاء على نفس المخالفة على  -

 يتم توزيع العاملين على االدارات المختلفة وفقاً لتخصص كل منهم.  -

 يتم توزيع المهام داخل االدارة الواحدة بالتساوى بين الموظفين.  -

ا   : بالنسبة للطالب: ثالثا

 يتم اتاحة مصادر المعرفة بالكلية لجميع الطالب. -

 الذين يشتركون فى نفس المقرر. يتم توحيد األسلوب المتبع فى التقييم لكافة الطالب  -

ض الطالب قبل يتم اعالن نتيجة الطالب فى نفس الفرقة فى توقيت واحد مع عدم السماح بتسريب النتيجة لبع -

 اعالنها للجميع. 

 متحيز.لكل الطالب الحق فى التظلم ضد اى قرار أو اجراء يرونه غير منصف أو  -

 عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض اآلخر. -

 عدم إنفراد االساتذة التصحيح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكلية .  -

 اشتراك االساتذة بالتدريس فى العديد من مقررات الكلية لضمان العدالة وعدم التمييز  -

هيئة المعاونة القائمين بالتدريس أو  التأكد من عدم وجود قرابه بين أى أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء ال -

 .التصحيح أو العاملين بالكنترول

 عدم التمييز بين الطالب حسب النوع أوالديانة أو الحالة اإلجتماعية باإلضافة إلى إحترام مبادئ حقوق اإلنسان   -

 -:  تصحيح أوراق إجابة اإلمتحان الفصل الدراسى مغلقة والطالب لهم أرقام سرية -9 -

 توزيع نموذج موحد للورقة االمتحانية موزع الدرجات عليها   -

 توزيع لجان مناقشة مشاريع التخرج عشوائيا على السادة الممتحنين ودون تمييز أو تحديد مسبق  -

 عدم السماح الى عضو هيئة تدريس بالتصحيح خارج الكلية   -

 االجازات الرسمية  وزيادة المحاضرات التمام المقرر الدراسى ومحتوياته لتعويض ايام -

 االعالن لجيمع الطلبة عن الرحالت العلمية  -

 اعادة رصد درجات الطالب فى حالة التظلم من نتائج االمتحانات  -
  

 - : فى  ادارة الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات المصداقية -10

األطراف المختلفة ذات العالقة)أعضاء هيئة  تلتزم إدارة للكلية بمصداقية الوعود التى تقدمها إلستجابة لشكاوى 

(التدريس والهيئة المعاونة / الطالب / العاملين / األطراف المجتمعية )  

اللقاءات مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة عقد تضع الكلية نظاما  خاصا بالشكاوى والمقترحات مثل 

 .اإلدارية المعاونة  

 -: إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة -11

- : يتم اتخاذ إجراءات  تصحيحية في الكلية  استجابة للتظلم  أي ممارسات غير عادلة فيما يخص   

 مراجعة أوراق الطالب المتظلمين من درجاتهم • 

 األعباء التدريسية بين األساتذة المتظلمين من زيادة أعبائهم التدريسية • إعادة توزيع 

 -: عدم التعارض فى المصالح بين األطراف المختلفة في الكلية -12

في حالة تعارض المصـالح الـشخصـية لاطراف المختلفة فى الكلية مع االهتمامات العامة يتم تصـحيح الوضـع وحل  

عميدالكلية أومن خالل مجلس الكلية مثل التعارض في االختصــاصــات بين اإلدارات الخالف ســواء مباشــرة من 

 أوبين مهام بعض األقسام األكاديمية

 -آلية تنفيذ سياسة العدالة وعدم التمييزبين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب:

التدريسية لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيه  يحدد مجلس كل قسم فى بداية كل فصل دراسى األعباء   

 طبقا لسياسة الجامعة. 
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يقوم مجلس كل قسم بتوزيع أعباء التدريس واإلشراف على العملية التعليمية على السادة أعضاء هيئة التدريس  -

 اللوائح الجامعية. والهيئة المعاونة بطريقة متكافئة بما يتناسب مع تخصص كل منهم وماتقره 

تقوم الكلية  بتقيم   السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يتفق مع كفاءة وجودة آداء كل منهم وفى ضوء  -

 القواعد المعمول بها بالكلية. 

 تلتزم الكلية   بتوزيع اعداد  طالب االرشاد االكاديمى على أعضاء هيئة التدريس بشكل  متساو   -

لس كل قسم بتوزيع أعباء العمل اإلدارى على السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالقسم يقوم رئيس مج -

 بشفافية وبما يتناسب مع كفاءة كل منهم. 

تقوم  الكلية بمراعاة الشفافية من حيث المساواة بين الطالب فى فرص التعليم والتقويم وممارسة األنشطة داخل  -

 لجامعية. الكلية وفى ضوء اللوائح ا

يلتزم مجلس كل قسم عند النظر فى الندب أو فى اإلعارة أو في حضور مؤتمر بأن يكون الترشيح مؤسسا على  -

 .معايير سنتها الكلية فى إطار سياسة الجامعة 

على من يتظلم من أى شكل من أشكال الممارسة غير العادلة فى أى من النقاط السابق ذكرها أن يتقدم بشكوى  -

د األستاذ الدكتور/عميد الكلية إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الممارسة غير العادلة وإخطار كتابية للسي

 الشاكى بنتيجة التصحيح. 

 آلية اتخاذ االجراءات / القرارات التصحيحية لمعالجة أى ممارسات غير عادلة: -13

على تطبيق قواعد محددة لضمان العدالة تلتزم ادارة الكلية بالمصداقية واالخالقيات المهنية فى سياساتها وتحرص   -

 وعدم التمييز وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ممارستها.

يقوم منسقوا القسم بالكلية، كجزء من اعبائهم، بابالغ رئيس مجلس القسم عن أى تجاوازات أو ممارسات غير  -

 عادلة أو حاالت عدم االلتزام باخالقيات المهنة داخل القسم.

 لس القسم بابالغ إدارة الكلية عن وقائع التجاوزات التى تصله من منسقوا القسم بالكلية. يقوم رئيس مج -

تحيل إدارة الكلية وقائع الممارسات غير العادلة وحاالت عدم االلتزام باخالقيات المهنة المبلغ عنها إلى مجلس  -

 المناسبة لها والوسائل التى تحول دون تكرارها. الكلية لدراستها والوقوف على اسباب وقوعها واقتراح الحلول 

مواد قانون تنظيم  تقوم ادارة الكلية بعد توـصية مجلس الكلية ، باتخاذ االجراءات التـصحيحية الالزمة بما يتفق مع  -

 .  حتة التنفيذيةالجامعات والئ

الماضـية واإلجراءات التى قامت ة  نخالل السـ  الكليةما قامت به من مجهودات لنشـر ثقافة حماية الملكية الفكرية ب -

 فكرية بها .لبها لتصحيح أى اعتداء على حقوق الملكية ا

ــاتها و قراراتها و تعامالتها الداخلية و  - ــياس ــفافيه و النزاهة فى جميع س تحرص الكلية وقياداتها على اإللتزام بالش

ءات وقواعد رـسمية للمحافظة على  الخارجية ، و تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية و النـشر من خالل إجرا

حقوق الملكية الفكرية والنشر على مستوى الجامعة ومن خالل وجود سياسة لحقوق الملكية الفكرية بكلية السياحة  

وهذة السياسة مكملة لمجموعة االجراءات    17-9-2013( بتاريخ  1وإدارة الفنادق معتمدة من مجلس الكلية رقم )

ــاء هيئة التدريس والقواعد لحماية حقوق الم ــالها لكل أعضــ ــر بالجامعة  . تم إعالنها من خالل إرســ لكية والنشــ

 والهيئة المعاونه بالبريد اإللكتروني وإعالنها على الموقع اإللكترونى.

 

 إدارة الجودة والتطوير : -3
 فى هذا الجزء توضح الكلية :

 قدراتهم وفقا لإلحتياجات التدريبية.الدورات التدريبية المقدمة للكودر البشرية لتنمية  •

تم االـستمرار فى تأهيل الكوادر البـشريه بدورات تدريبيه وورم عمل فى مختلف أنـشطة ومعايير ونظم ـضمان  

ل من ه فى ـك دريبـي دورات الـت ل اـل ات وتقويم الطالب   الجوده مـث اـن ات التعليم والتعلم ، نظم االمتـح ــتراتيجـي واســ

 نظم التحليل اإلحصائى واالمتحانات االلكترونية والتخطيط االستراتيجى.لكترونية وصميم المناهج األتو
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لشـــهر ديســـمبر    2بمجلس الكلية رقم   2020-2019هيكل التنظيمى لوحدة ضـــمان الجودة التم اعتماد تحديث  •

حيث تولت أ.د/ منا بركات رئيس مجلس ادارة وحدة ضـمان الجودة و كذلك د. محمود عبد الرؤف تولى    2020

ــاهين و أ.عمرو المغربى مهام نواب  مهام   ــنت شـ ــمان الجودة ، وكذلك كل من أ. باسـ المدير التنفيذى لوحدة ضـ

ــكليل لجنة المراجعة  ــقى المعايير و كذلك اعادة تشـ ــمان الجودة ، كما تم اعادة تحديد بعض منسـ مدير وحدة ضـ

 الداخلية.
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الذاتى ، والتقارير السننوية واإلجراءات التصنحيحية التى تم كيفية متابعة الوحدة لتنفيذ الخطط السننوية للتقيم  •

 -خاذها وفق خطط التحسين والتعزيز:ات

 

تتابع الوحدة تنفيذ الخطط السنوية وتصدر تقارير سنوية عن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوى اإلجراءات التصحيحية   -

داء المؤسسي والتعليمى خالل عام ، وللكلية  المناسبة كما تقوم الكلية بإعداد تقارير سنوية بصفة دورية تعكس األ

يقوم على   بالكلية  الجوده  نظام فعال ألداء  الوحدة وإنجازاتها مثل  أنشطة  يتم من خاللها عرض  تقارير سنوية 

معتمدة  وآليات   ، بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  معظم  أنشطته  فى  ويشارك  الذاتى  والتقييم  المستمرة  المتابعة 

ة والخارجية للبرامج والمقررات الدراسية ، نشر ثقافة الجودة على مستوى أعضاء هيئة التدريس للمراجعه الداخلي

 والهيئة المعاونة ، وتفعيل التواصل المجتمعي ودعم مبادرات الشراكه .  

تستفيد الكلية من النتائج فى إعداد خطط التحسين والتعزيز ) نماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التى   -

و التى أتخذت بناء على نتائج التقييم ( حيث استفادت الكلية من نتائج التقويم في أعداد خطط التحسين والتطوير  

 شملت:

االنترنت  - شبكة  على  االلكتروني  الكلية  موقع  والتطوير    تحديث  الجوده  ضمان  لوحدة  إلكترونى  موقع  وإنشاء 

 المستمر تتضمن كافة أنشطة وإنجازات الوحدة 

حضور اعضاء التدريس و الهيئة المعاونة دورات تدريبية خاصة بأنشطة الجودة تابعة لمركز ضمان الجودة  -

 الجودة فى الكلية. بالجامعة وذلك لرفع آدائهم فى العمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية ولنشر ثقافة

تقوية قنوات التواصل بين الكلية والصناعة من خالل انتداب رجال الصناعة للمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس  -

 لتدريس مقررات التدريب الميدانى لتزويد الطالب بالمهارات والخبرات العملية المطلوبة لسوق العمل.

دولى للتجهيزات الفندقية بمركز القاهرة الدولى حيث يخدم زيادة عدد الرحالت العلمية مثل زيارة المعرض ال -

المطاعم وتصميم وتخطيط  اختيار واعداد وتقييم االطعمة وإدارة  الغرف واسس  أدارة خدمة  التالية  المقررات 

 قوائم الطعام ومشاريع التخرج ، ورحلة علمية لواحة سيوه لتخدم مقررات التنمية السياحية. 

 مؤتمرات العلمية  واالهتمام بالبحث العلمى و زيادة النشر الدولى .حضور اعضاء التدريس لل -

اللكترونى  وفقا لمستجدات فيروس كرونا و قرارات المجلس   تم اعداد دليل الطالب للتعليم عن بعد و للتدريب ا -

 األعلى للجامعات الخاصة واألهلية.
  

 . وأهم إنجازاتها خالل العام الجامعى مدى شمولية قواعد البيانات ألنشطة الوحدة  •

 

انشأت الوحدة التكنولوجية قاعدة بيانات تشمل مرفقات معايير الجودة ومرفقات ملف المقرر وبيانات الطالب و  -

فة ل قاعدة بيانات مركزية كذلك الفهرس اإللكترونى للمكتبة باالضا  قاعدة بيانات المجالس الرسمية    الخريجين و

 تشمل و إلكترونيا مسجلة (student transcripts) الطالب  بيانات  تتضمن أنماطا عديدة من البيانات مثل: قاعدة

التى المقررات  التقدير  نقاط متوسط و الطالب  أتمها التى األكاديمية الساعات  و للطالب  تسجيلها تم  الدراسية 

 قسم لكل الدراسية المقررات  لنتائج اإللكترونى الدراسية  ، والتسجيل المقررات  تقديرات  و (CGPA) التراكمى

 قسم  مسئول بواسطة اإللكترونى الموقع على مباشرة تحميلها و طباعتها وإمكانية التقدير إحصاءات  شاملة علمى

 .  (IT) بالجامعة تقنيات المعلومات 

و   - الجداول  بيانات  قاعدة  انشاء  تم  التسجيل  كما  و  القبول  لمكتب عميد  التابع  و  بشكل مركزى  القاعات  اشغال 

 . بالجامعة
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 - :تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها المراجعات الداخلية والخارجية التى  •

تشمل خطة المراجعة الداخلية كل من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية. حيث تعتمد خطة المراجعة الداخلية   -

التحقق من نسبة االنجاز طبقا  للخطة االستراتيجية بغرض  التنفيذية  الخطة  تقييم  المؤسسية على متابعة  للقدرة 

للمستهدف فى القطاعات المختلفة ، قياس مدى مالئمة الهيكل التنظيمى المحدث ألنشطة الكلية ، ومدى التزام 

يما شامال ألداء عميد الكليه والوكالء وؤساء األقسام المؤسسة باستخدام التوصيف الوظيفي ، تقييم نمط القيادة تقي

فى نهاية العام ، فاعلية اإلجراءات التى اتخذتها للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر، استطالع رأى أعضاء  

 هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين عن عدالة توزيع األعباء وآليات ربط الحوافز والمكافآت بمستوى اآلداء ،

ووضع مؤشرات تقييم أنشطة التدريب وقياس مردود األنشطة التدريبية لتنمية القدرات لكل من القيادات االكاديمية 

 واالدارية والجهاز اإلدارى . 
 

الربيع   - لفصل  المقررات  ملفات  مراجعة  إلى  االشارة  تجدر  فريق   2020- 2019و  جانب  من  سواء  الكترونيا 

ب وحدة ضمان الجودة و كذلك خارجيا من جانب فريق مراجعة و تقييم ملفات المراجعة الداخلية المشكل من جان

 المقررات المشكل من جانب مركز ضمان الجودة لجامعة فاروس. 

وتشكل الفئات المشاركة فى التقييم الذاتى للكلية مختلف الفئات المعنية والمستفيدين داخل الكلية وخارجها وتتمثل  -

يئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين والقيادات األكاديمية بالكلية  األطراف الداخلية فى أعضاء ه

والجامعة ، وتتمثل األطراف الخارجية فى ممثلى سوق العمل والمؤسسات السياحية والفندقية وأولياء األمور 

تنشي  بالقطاع السياحى والفندقى مثل وزارة السياحة وهيئات  ط السياحة والغرف والهيئات والمؤسسات المعنية 

 السياحية والفندقية وهيئات المجتمع المدنى والمحافظة . 
 

ة للمؤسسة  يوسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتى على األطراف المعنية وعلى مستوى المجالس الرسم •

:- 

التقييم مع جميع األطراف المعنية حيث   - يتم مناقشة نتائج  تستخدم الكلية وسائل مختلفة لعرض و مناقشة نتائج 

التقييم علي اكثر من مستوي بداية من مجالس األقسام )محاضر مجالس األقسام( ومجلس الكلية )محاضر مجلس 

الكلية(. كما تتم المناقشة مع الطالب من خالل اللقاء الدوري في بداية كل فصل دراسي مع العميد وأعضاء هيئة  

الطالب المختلفة فى اللقاءات التي تعقدها وتوثقها وحدة ضمان   التدريس باإلضافة لعرض نتائج استطالعات راي

وتناقش نتائج تقويم أنشطتها فى مجالسها الرسمية الكلية  تعرض  الجودة و التطوير المستمر مع طالب الكلية .و 

التقييم السنوى ألعضاء  تتم مناقشة نتائج التقييم السنوي ألداء العميد ورؤساء األقسام بمجلس الكلية، ومناقشة  حيث  

هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ومناقشة نتائج قياس رضا هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، باإلضافة الى 

 عقد لقاء مع بعض العاملين بالجهاز اإلداري سنويا  لمناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفي. 

 

من نتائج التقويم الذاتى ونماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التى اتخذت بناء    الكليةكيفية استفادة   •

 على نتائج التقييم .

وقد قامت الكلية بالعديد من   2020-2019استفادت الكلية من نتائج التقويم في أعداد خطط التحسين والتطوير لعام  

 :الممارسات الفعلية للتحسين والتعزيزكما يلي 

بما يحقق احتياجات    2020/ 4/ 25  بتاريخ  ( لشهر إبريل5كما هو موضح بمجلس رقم )   تطوير البرامج التعليمية -

سوق العمل من خالل ربط المشروعات الميدانية بالمقررات الميدانية  والتي تسهم في إثراء الطالب علميا وزيادة 

 ةالمهارات المهنية من خالل التطبيق العملي بالمقررات الدراسي
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% من أجمالي درجات المقرر للتعليم 25االهتمام  بأساليب وطرق التعليم التفاعلي. حيث قامت الكلية بتخصيص   -

الجودة    وحدة ضمان  قامت  وقد  الجامعة.   إدارة  قبل  من  التفاعلى  التعليم  لمتابعة  لجان  تشكيل  تم  و  التفاعلي  

 تفاعلي و كيفية توزيع الدرجات لكل أسلوب.والتطوير المستمر بتصميم نموذج تقييم ألساليب التعليم ال

حضور اعضاء التدريس و الهيئة المعاونة دورات تدريبية تسهم في تطوير ادائهم في العملية التعليمية واساليب   -

بفاعلية من خالل مركز تطوير   التعليم والتعلم والتفكير االيجابى وإدارة الوقت ، وكيفية التواصل مع الطالب 

 لتحسين قدرات أعضاء هيئة التدريس .EDC معة بالجا  التعليم

حضور اعضاء التدريس و الهيئة المعاونة دورات تدريبية خاصة بأنشطة الجودة تابعة لمركز ضمان الجودة  -

 بالجامعة وذلك لرفع آدائهم فى العمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية ولنشر ثقافة الجودة فى الكلية.

ة والصناعة من خالل انتداب رجال الصناعة للمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس تقوية قنوات التواصل بين الكلي -

 لتدريس مقررات التدريب الميدانى لتزويد الطالب بالمهارات والخبرات العملية المطلوبة لسوق العمل.

والخريجين  تنظيم ملتقيات التوظيف والتدريب لربط  الخريج بسوق العمل وإيجاد فرص تدريب وتوظيف للطالب   -

 والتعرف على مستجدات سوق العمل. 
 

 .تحديث  موقع الكلية االلكتروني على شبكة االنترنت بأنشطة  وكافة  أحداث الكلية أوال بأول -
 

 انجازات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر:  •

للفصل الدراسي الخريف والربيع   عن الهيئة المعاونة   الدراسية  المقررات  على للطالب  استبيانات  بعمل القيام  -

 كما سهمت فى توزيع استبيانات المقررات الدراسية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس.  2019-2020
 

كما هو   الدراسية والمقررات  العلمية البرامج وتحديث توصيفات  لمراجعة  العلمية األقسام من عمل فرق تشكيل -

 . 2020/ 5/ 10  بتاريخ  ( لشهر مايو6) موضح بمجلس رقم  
 

والرضا الدراسية المقررات  على للطالب  استبيانات  بعمل القيام - المكتبة   الوظيفى والرضا الطالبى وخدمات 

 بالكلية  والعاملين التدريس هيئة ألعضاء
 

عملية المراجعة مع المراجعين  من الكليات تنظيم اعداد ملفات المقررات  لفصلى الخريف و الربيع و تنسيق   -

 األخرى. 
 

متابعة تحديث المعايير المختلفة وفقا لخطة المراجعة الداخلية و الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة و التحسين   -

 . 2020/ 5/ 10  بتاريخ ( لشهر مايو6كما هو موضح بمجلس رقم  ) المستمر
 

 الخاصة بالوحدة أوال بأول.تحديث قواعد البيانات الرقمية  -
 

كما هو موضح بمجلس   اعداد مقترح استراتيجيات التدريس و التعلم عن بعد و اعتمادها فى المجالس  المختصة -

 . 2020/ 5/ 10  بتاريخ ( لشهر مايو6رقم  )
 

 التنسيق بين مركز ضمان الجودة فى الجامعة وبين كلية السياحة وإدارة الفنادق   -
 

المراجعة الداخلية ألعمال الكونترول بعد اعالن النتائج و اعداد تقرير بالنتائج وفقا لما ورد فى دليل  تشكيل لجنة  -

 . 2020/ 6/ 3 بتاريخ ( لشهر يونيه7كما هو موضح بمجلس رقم  )  االمتحانات بجامعة فاروس
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :  -4

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 المستجدات فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . •

 

 أعضاء هيئة التدريس المعينين 

 ن  قسم السياحة:   1

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  تاريخ التعيين  االسم م

 مساعد أستاذ  2012/ 9/ 1 ا.م د. لمياء إبراهيم  1
دكتوراه / جامعة 

 اإلسكندرية 
 الدراسات السياحية

 مدرس 2009/ 9/ 1 محمود عبد الرؤوف  2
جامعة  / دكتوراه

 االسكندرية 
 الدراسات السياحية

 مدرس 2014/ 10/ 1 تامر الصاوى  3
جامعة   /دكتوراه

 االسكندرية 
 الدراسات السياحية

 

 ن  قسم إدارة الفنادق:   2

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  تاريخ التعيين  االسم م

 2015/ 2/ 1 د. إسالم أحمد فتحى 1
تمت ترقيته  

 ساعد ألستاذ م

 دكتوراه / 

 جامعة الفيوم 
 الدراسات الفندقية

 

 أعضاء الهيئة المعاونة المعينين: 

 ن  قسم السياحة:   1

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  تاريخ التعيين  االسم م

 2017/ 2/ 1 سنت شاهين ابأ/  1
مدرس 

 مساعد 
 اإلرشاد السياحى  ماجستير 

 2018/ 5/ 2 ابو الدهب امل  ا/ 2
 مدرس

 مساعد 

/ جامعة   ماجستير

 االسكندرية 
 عالقات دولية 

 2018/ 5/ 2 عمرو عبد هلل المغربى أ/ 3

مدرس 

 مساعد 

جامعة  ماجستير/

 السادات

الدراسات  

 السياحية 
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 ن  قسم إدارة الفنادق:   2

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  تاريخ التعيين  االسم م

 مدرس مساعد  2015/ ½ حسن حمادة جمال أ/ 1
 /  ماجستير

 جامعة اإلسكندرية 

الدراسات  

 الفندقية 

 مدرس مساعد  10/2015/ 15 عمرو فؤاد ا/ 2
 /  ماجستير

 جامعة اإلسكندرية 

الدراسات  

 الفندقية 

 معيد  2016/ 9/ 3 عبدهللا محمد ا/ 3
 بكالوريوس / 

 جامعة االسكندرية 

الدراسات  

 الفندقية 

 مدرس مساعد  2018/ 5/ 3 عادل سمير ا/ - 4
ماجستير/ جامعة 

 حلوان 

الدراسات  

 الفندقية 

 : أعضاء هيئة التدريس المعاريين

 ن  قسم السياحة:   1

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  ه تاريخ االعار االسم م

 مساعد أستاذ  2016/ 9/ 1 ا.م د. غادة بسيونى  1
دكتوراه / جامعة  

 اإلسكندرية 
 السياحيةالدراسات 

 : ارينأعضاء الهيئة المعاونة المع 

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  تاريخ التعيين  االسم 1

 الدراسات السياحية جامعة االسكندرية  مدرس مساعد 2018/ 5/ 2 ا/ ياسمين السايح  1

 ن  قسم إدارة الفنادق:   2

 التخصص المؤهل/الجامعة  الوظيفة  ه تاريخ االعار االسم م

 عميد  2020 أ.د/ منا بركات  1
أستاذ/ جامعة  

 االسكندرية 
 إدارة فنادق 

2 
د / ايهاب فتحى عبد 

 العزيز بسيونى 
 مدرس 2018/  3/ 1

 دكتوراه / 

 المنصورة جامعة 
 الدراسات الفندقية

 

 2019/2020معاوني هيئة التدريس ومدرسي اللغة المنتدبين )انتداب جزئي(خالل العام الجامعي 

 التخصص  الجهة المنتدب منها  الدرجة العلمية االسم  م 
مدة 

 االنتداب 

نوع 

 االنتداب 

 ا/ احمد زهرى   .1
خبير سياحى  

 مميز 

نقابة المرشدين  

 السياحيين 

دبلومه فى  

 اللغة ايطالية 

ثالث 

 أيام 

منتدب 

 خارجي 

 ا / نادين عصام   .2
خبير سياحى  

 مميز 
 منتدب حر

لغة فرنسية  

 و اسبانية 

ثالث 

 ايام 

منتدب 

 خارجي 

 ا/ محمد امين   .3
 خبير سياحى

 متخصص 
 هيئة تنشيط السياحة 

لغة 

 إنجليزية 

ثالث 

 أيام 

منتدب 

 خارجي 
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 ماجستير  منتدب حر لغة أسبانى  هند األشرفى ا/   .4
ثالث 

 أيام 

منتدب 

 خارجي 

 ماجستير  منتدب حر لغة أسبانى  د عبد السالم ممحأ/   .5
ثالث 

 أيام 

منتدب 

 خارجي 

 لغة ايطالية  رمنتدب ح لغة ايطالى  أ/ محمد عبد السالم   .6
ثالث 

 أيام 

منتدب 

 خارجي 

 يومين  لغة فرنسية  منتدب حر مدرس لغة نادية مفيد  .أ  .7
منتدب 

 خارجي 

 

واألقـسام العلمية  الكليةنـسبة أعـضاء هيئة التدريس والهيئة المعانة ومدى اتفاق نـسبتهم إلى الطالب على مـستوى   •

وسـبب    القومية لضـمان جودة التعليم واإلعتماد   الصـادرة عن الهيئة  ةوالبرامج التعليمية مع المواصـفات القياسـي

 هذا التغير وطرق التعامل معه .

 

 
 

 

 .الدراسي التى يشارك فى تدريسها هيئة التدريس مع المقررات وصص العلمى لعضخمدى مالئمة الت •

 

متوســط عبء العمل لعضــو هيئة التدريس وعضــو الهيئة المعاونة على مســتوى األقســام العلمية وعلى    يتالئم -

التدريسـية لكل عضـو هيئة  وجد نصـاب قانونى للسـاعات  ما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة  حيث يب الكليةمسـتوى  

ســاعة( ، المدرس   14ســاعة( ، المدرس )  12ســاعة( ، األســتاذ المســاعد )  10تدريس وهو كاألتى: األســتاذ )

ـساعة(. ووفقا لهذه الـساعات يتم تحديد األعباء التدريـسية لكل عـضو هيئة تدريس حيث   18المـساعد أو المعيد )

التوقيع عليها ثم تعتمد من عميد الكلية ثم تعتمد من إدارة الجامعة يقوم بمأل اســتمارة المهام الخاصــة به ويقوم ب

ويقوم بعد ذلك عـضو هيئة تدريس بإعالنها للطالب في المكان المخـصص لها على مكتب عـضو هيئة التدريس 

 .أوعضو الهيئة المعاونة

 

ــاء هيئة التدريسقد قامت الكلية بو • ــملت  تنمية قدراتهملخطة  فقا لوالهيئة المعاونة و تنمية قدرات أعضــ شــ

 مشاركتهم الفعالة فى العديد من ورم العمل والدورات التدريبية كما يلى:
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 أوال:أعضاء هيئة التدريس: •
اسم عضو 

هيئة 

 التدريس 

 التاريخ اسم الدورة او ورشة العمل 
لجهة املنظمة للدورة /  ا

 ورشة العمل 

 
 
 
 
 
 
 

ا.م.د/غادة  
 بسيونى 

Research Project proposal, planning and 
Management 

27/11 /2019 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

 مركز ضمان الجودة  EKB 18/19 -12-2020بنك المعرفة المصرى 

Collaboration and Communication Skills 26-12 -2019 

 مركز

EDC 

 م تعليممركز تطوير التعليم

How to use google classroom March 2020 Pharos University 

Innovative problem Solving and decision 
making 

17/3/20207 / 

 تطوي  تطه

 EDC تممط مركز 

 مركز  و  مركز تطوير التعليم

  ر  التعليم ير  التعليم تطوير 

 ليم ت

Effective Leadership Skills 20/21/6/2020  / /  
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

    

 
 
 
 
 
لمياء  ا.م.د/ 

 ابراهيم 

Dealing with CO -Workers 9 /12/2019 ضمان الجودة  مركز  

المصرى  المعرفة بنك  EKB 18/19-12-2020  مركز ضمان الجودة 

Collaboration and Communication Skills 26-12 -2019 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

How to use google classroom March 2020 
Pharos University 

IT Department 

Innovative problem Solving and decision 
making 

17/3/2020 
 EDCالتعليم ليم ت ر 

 مركز تطوير التعليم 

Effective Leadership Skills 20/21/6/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

   

 
 
 
 

د/ اسالم  
 فتحى

  11/2019/ 5 بنك االسئلة

  2019/ 26/11 الجدوال اجتماع لجنة 

 الجودة  ضمان مركز  12/2019/ 3 التعليمية والبرامج المعاييراالكاديمية

Advance on successful publication 17/12 /2019  

المصرى  المعرفة بنك  EKB 18/19-12-2020  مركز ضمان الجودة 

How to use google classroom March 2020 
Pharos University IT 

Department 

Experimental Design and Statistical 
Analysis Systems 

23/6/2020:26/6/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 
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د/ محمود  

عبد  أحمد 

 الرؤف 

online basic and 
advanced training for 

Transnational Erasmus+ Virtual Exchange 
Project (TEP) design 

2019-10- 26 من اسابيع 6  
to 

3-12-2019 

Erasmus+ Virtual 
Exchange / 

UNICollaboration 

Elsevier Research & Health Solutions in 
collaboration with EKB 

December 2019  لجنة التصنيف الدولى 

التعليمية والبرامج المعاييراالكاديمية  3 /12/2019 الجودة  ضمان مركز   

 إدارة الجامعة  2019- 12-15 نظام التصحيح اإللكترونى

المصرى  المعرفة بنك  EKB 18/19-12-2020  مركز ضمان الجودة 

Collaboration and Communication Skills 26-12 -2019 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

How to use google classroom March 2020 
Pharos University IT 

Department 

Creation and design of digital content August 2020 EDC 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د/ تامر  
 الصاوى 

The Finnish Egyptian Higher Education 
Forum", in the presence of Egypt's Minister 

of Higher Education and the former 
President of Finland 

 ممثل من الكلية بالقاء دورة 2019/  9/ 8

Awarded "TEP Advanced Badge" for 
successful participation in advanced 
training for Transnational Erasmus 

 
December 2019 

 

 عالقات دولية

Academic standards and educational 
curricula 

December 2019  الجودة  ضمان مركز 

Elsevier Research & Health Solutions in 
collaboration with EKB 

December 2019  لجنة التصنيف الدولى 

 التعليمية والبرامج المعاييراالكاديمية
 

3 /12/2019 
 الجودة  ضمان مركز 

Collaboration and Communication Skills 26-12 -2019 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

Dealing withCO -Workers 9 /12/2019 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

المصرى  المعرفة بنك  EKB 18/19-12-2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

How to use google classroom March 2020 
Pharos University IT 

Department 

Overview of SciVal 
24/3/2020 

 
 التصنيف الدولى لجنة 

How to prepare your manuscript March 2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 

Experimental Design and Statistical 

Analysis Systems 

16/6/2020  

:19/6/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم 
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 ثانيا أعضاء الهيئة المعاونة: •
اسم عضو 

 هيئة املعاونة
 التاريخ اسم الدورة اوورشة العمل

/   للدورة املنظمة الجهة

 العمل  ورشة

أ/ حمادة 

 جمال 

 power campus  - 2020/2 /4 IT ببرنامج األكاديمي  باإلرشاد خاص  تدريب

تطبيق وأستخدام  العلمية الية رفع املادة  

Google Class room 
16/3/2020 IT 

Plagiarism and Research  
EDC 

 مركز تطوير التعليم

 عمرو فواد

ببرنامج األكاديمي باإلرشاد خاص تدريب  power campus  - 4/2/2020 األكاديمي باإلرشاد 

تطبيق   وأستخدام العلمية المادة  رفع الية  16/3/2020 IT 

Creating an online interactive classroom workshop instructions - 14/5/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

عبدهللا 

 محمد

 power campus 2020/2 /4 IT ببرنامج األكاديمي  باإلرشاد  خاص تدريب

تطبيق وأستخدام العلمية الية رفع املادة  

Google Class room 
16/3/2020 IT 

ا/ عادل  

 سمير

ببرنامج األكاديمي باإلرشاد خاص تدريب  power campus  - 4/2/2020 IT 

تطبيق   وأستخدام العلمية المادة  رفع الية  16/3 /2020  IT 

ELSEVIER - SciVal Webinar 24/3/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

Plagiarism and Research 17/5/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

ا/ باسنت 

 شاهين 

 power campus 2020/2 /4 IT ببرنامج األكاديمي  باإلرشاد  خاص تدريب

تطبيق وأستخدام العلمية الية رفع املادة  

Google Class room 
16/3/2020 IT 

ELSEVIER - SciVal Webinar 24/3/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

Creating an online interactive classroom workshop instructions - 14/5/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

ا/ امل ابو 

 الذهب

 األكاديمي باإلرشاد power campus 2020/2 /4 ببرنامج األكاديمي  باإلرشاد  خاص تدريب

تطبيق وأستخدام العلمية الية رفع املادة  

Google Class room 
16/3/2020 IT 

Creating an online interactive classroom workshop instructions 14/5/2020 
EDC 

 مركز تطوير التعليم

ا/ عمرو 

 املغربى

 األكاديمي باإلرشاد power campus 2020/2 /4 ببرنامج األكاديمي  باإلرشاد  خاص تدريب

تطبيق وأستخدام العلمية الية رفع املادة  

Google Class room 
16/3/2020 IT 

Statistical Tools in Research 21/5 /2020 EDC 
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 :وهى معايير لمجموعة وفقا  بالكلية يتم تقييم عضو هيئة التدريسكما  •

اسابيع ويتم أعتماده   5تقرير المتابعة الدورية يقدمه عضو هيئة التدريس عن كل مقرر يقوم بتدريسه وذلك كل   -

األداء   ةمتابع-  قييم االداء خالل الفصل الدراسى  ويرسل الى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم لت من عميد الكلية  

بالجامعة ووحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر   من خالل فحص ملف المقرر من قبل مركز ضمان الجودة

 بالكلية 

داخل المحاضره لتشمل أسلوب التعامل   عن أداء عضو هيئة التدريس  إستبيان الطالب الذى يقوم الطالب بمأله -

ر بمحتويات المقرر ومواعيد المحاضرات والتفاعل مع الطالب وطريقة التدريس والتقييم ومدي التزام المحاض

 مع الطالب ومعالجة موضوعات المقرر بعمق 

ليتم تقييمه من رئيس الذى يقدمه كل عضو هيئة تدريس لرئيس القسم فى شهر مايو من كل عام    سنوىال  ريرالتق -

أعضاء هيئة التدريس تشمل القسم وعميد الكلية والذى يقوم على معايير موضوعية يتم على أساسها تقييم أداء  

االنشطة الوظيفية، األنشطة البحثية، االنشطة االجتماعية والثقافية واالدارية. وتشمل االنشطة الوظيفية والنواحي  

 التدريسية وااللتزام بمعايير الجودة في النواحي التدريسية واالمتحانية باالضافة الى تفعيل الريادة العلمية.

تشمل النشر في المجالت والدوريات العلمية المحلية والدولية في مجال التخصص، المشاركة أما االنشطة البحثية ف -

العلمية   واألبحاث  الرسائل  على  واإلشراف  التدريبية  الدورات  حضور  والندوات،  المؤتمرات  االنشطة -في 

عنها، والمشاركة في ندوات اللجان المنبثقة /الكلية /تشمل المشاركة في مجالس األقسام االجتماعية والثقافية  التى 

 وورم عمل خدمة المجتمع 

 لمشاركة في أنشطة الجودة بالكلية واألنشطة الطالبية. ا -

وحضور   - عمل  تط ورم  مركز  بالجامعه  دورات  التعليم  المقررات وير  وتوصيف  والتقويم  التعليم  طرق  فى 

 والبرامج والمهارات التى يحتاجها عضو هيئة التدريس. 

أنشطة الجودة من قبل مدير وحدة ضمان الجوده والتطوير المستمر فى الكلية عن مستوى العمل فى  تقييم األداء   -

 .عميد الكلية داخل الوحدة ويقدم الى

رائد األنشطة الطالبية عن األنشطة المقدمة من كل رائد نشاط ويقدم    من قبل  فى األنشطة الطالبيةتقييم األداء   -

 . عميد الكلية الى

 : األتية للمعايير وفقا المعاونة  الهيئة أعضاء تقييم كما يتم

ه عن أداء الهيئة المعاونه مثل قدرة عضو الهيئة المعاونة من مساعدة  إستبيان الطالب الذى يقوم الطالب بمأل -

 الطالب وتقديم االمثلة الكافية لهم واستعداده للرد على تساؤالت واستفسارات الطالب 

 يناير ومايو من كل عام  ىمعاونة فى شهرالهيئة العضو  عنيس القسم الذى يقدمه رئ تقييم األداء -

 .رئيس القسم ويتم إعتماده من عميد الكليةليقدمه الذى لعضو الهيئة المعاونة  رير السنوىتقال -

فى أنشطة الجودة من قبل مدير وحدة ضمان الجوده والتطوير المستمر فى الكلية عن مستوى العمل تقييم األداء   -

 .عميد الكلية داخل الوحدة ويقدم الى

رائد األنشطة الطالبية عن األنشطة المقدمة من كل رائد نشاط ويقدم    من قبل  فى األنشطة الطالبيةتقييم األداء   -

 عميد الكلية  الى

كما يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصفة دورية إعتمادا على إستمارة   -

استطالع للرأي تشمل مجموعة من معايير قياس الرضا الوظيفي التي تم تحديدها بطريقة علمية باإلتفاق بين 

،  ظروف العمل والتسهيالت المادية   أعضاء هيئة التدريس وإعتمادها من مجلس الكلية وتشمل هذه المعايير تقييم

الرضاء الوظيفى على أعضاء هيئة التدريس  وقد تم توزيع استبيان لتقييم مستوى  .  أنظمة الرواتب والحوافزو

،   األعباء التدريسية  :والهيئة المعاونة  وتضمن األستبيان مجموعة من األسئلة تخص كل نقطة من النقاط التالية

الدعم المالى ،    الرعاية الصحية،    نظام االجازات والترقيات ،    المكتبه،    فاعلية مجالس االقسام،    الدخل المادى

 . العلمىللبحث 
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 الجهاز اإلدارى  -5
 ما يوجد مما يلى :  الكليةفى هذا الجزء تذكر 

الى   - ا للـجدول الـت وطبيـعة    الكلـيةلحجم    ـعدد أعضــــاء الجـهاز اإلدارى ) بـما فـيه من فنيين ( وـمدى مالءمـتهيتبين وفـق

 .وتوزيعهم على األقسام و اإلدارات المختلفة بما يضمن كفاءة األداء نشاطها

ــف   - ـــياـحة وإدارة ـبأـنه جـهاز  الجـهاز اإلدارى بـجامـعة ـفاروس ويتصــ مركزي يـخدم كلـيات الـجامـعة بـما فيـها كلـية الســ

ـــطة الكلـية ، والعاملون به موزعون وفقا   ــم بأنه  مالئم مع حجم وطبيـعة أنشــ لمؤهالتهم وقدراتهم على  الفـنادق ويتســ

ة ام الوظيـف اســـــب مع مـه ا يتـن ة وبـم ث    الوـظائف المختلـف ددة حـي ة متـع ة ومجموـعات نوعـي ينتمون إلى إدارات مركزـي

 المكتبية / المعاونة(. –الفنية  –)التخصصية 
 تخدم الكلية باإلدارات واألقسام المختلفة التى توزيعهم العاملين ونسباإلدارية والقيادات  أعدادإحصائية ب  جدول

 النسبة من اإلجمالى العدد  اإلدارة

 %4.1 2 قسم تكنولوجيا المعلومات

 %6.1 3 اإلدارة الهندسية والصيانة 

 %4.1 2 ألنشطة الطالبيةا

 %6.1 3 شئون الطالب 

 %10.4 5 شئون العاملين وشئون أعضاء هيئة التدريس 

 %8.16 4 السياحةمعامل المبنى النظري+ مساعد شيف بكلية 

 %4.1 2 إدارة المشتريات 

 %6.1 3 سكرتارية الكلية 

 %2.04 1 النقطة الطبية 

 %2.04 1 الوسائط التعليمية

 %6.1 3 أمناء المبانى

 %12.12 6 شئون البيئة

 %2.04 1 البريد والمراسالت 

 %4.1 2 إدارة التسويق 

 %4.1 2 إدارة الحسابات

 %12.2 6 إدارة األمن 

 %6.1 3 المكتبة 

 %100 49 االجمالى

املين والفنين من خالل  • ة بتعويض العجز فى أعـداد الـع ك  وتقوم الجـامـع ذـل اد على    تعيين عـاملين وفنيين و ـك االعتـم

ــبيل المثال  ــجيل  نظام أنظمة اليكترونية وعلى سـ ــدين  حيث يقوم  Power Campusللطالب   للتسـ   الطالب والمرشـ

  شـئون  إدارة  على  العبء  للمقررات الدراسـية مما  يقليل  بالتسـجيل  معاونة  وهيئة  تدريس  هيئة  أعضـاء  من  األكاديميين

ــية و كذلك التقديم لاللتحاق بالكليات المختلفة   ــغاالت القاعات الدراس ــبية ونظم تحديد اش الطالب و كذلك النظم المحاس



 
 
 
 
 
 

 

28 
 

 باألسكندرية فــاروس جامـــعة
Pharos University in Alexandria 

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

ية لتـسجيل حـضور وانـصراف الهيئة المعاونة  للجامعة على الموقع اإللكترونى للجامعة وكذلك نظام البـصمة اإللكترون

 و الموظفين وغيرها.

 

و التى كان   كما شـارك كل من الموظفين والقيادات اإلدارية الدورات الموضـحة فى الجدول التالى خالل العام الحالى  •

ــين األداء و كذلك التعرف على نظم   على كفاءة الجهاز اإلدارىلها مردود جيد  فى االبتكار و حل المشـــكالت و تحسـ

 .تقييم اإلداء الوظيفى للجهاز اإلدارى

 

 اسم الدورة  م
نوع 

 المهارة 
 التوقيت  المدير المستهدف

2019-2020  

 نظم تقييم االداء الوظيفي  1
مهارة  

 إنسانية
2020-2019 اعضاء الجهاز االدارى    

مهارة   االبتكار و حل المشاكل   2

 إنسانية

2020-2019 القيادات   

 

 .وإعالمه بنتائج التقييم واإلستفادة من تلك التقييمات فى تطوير األداء تقييم أداء الجهاز اإلدارىويتم  •

 وأوجه االستفاده منه. كما يلى:     نتائج آخر قياس الراء العاملينو قد كانت  •

•  

   2020- 2019نتائج إستبيان قياس الرضا الوظيفى للجهاز اإلدارى للعام األكاديمي   

  
راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

 مستوى الرضا عن مدى مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة العمل
13 15 13 1 3 

27.08 31.25 27.08 2.08 6.25 

 
 
  

    

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

مستوى الرضا عن مدى مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ القارارات 

 الخاصة بهم 

14 13 11 8 2 

29.17 27.08 22.92 16.67 4.17 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

عالقة القيادات مع مستوى الرضا عن مدى عدالة وشفافية 

 المرءوسين

14 13 14 7 2 

29.17 27.08 29.17 14.58 4.17 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

 3 5 14 17 12 مستوى الرضا عن مدى وضوح اختصاصات ومسئوليات العمل  
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25.00 35.42 29.17 10.42 6.25 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

مستوى الرضا عن مدى العدالة وعدم التمييز في توزيع المكافآت 

 والحوافز التشجيعية

11 13 17 5 2 

22.92 27.08 35.42 10.42 4.17 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

 وتطوير األداءمستوى الرضا عن مدى توافر مناخ االبتكار 
11 7 13 8 5 

22.92 14.58 27.08 16.67 10.42 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

مستوى الرضا عن مدى مالئمة الدورات التدريبية المتاحة لتخصصك 

 الوظيفي 

8 12 12 10 7 

16.67 25 25.00 20.83 14.58 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

 مستوى الرضا عن مدى توافر المتطلبات الوظيفية المناسبة  
13 13 14 8 0 

27.08 27.08 29.17 16.67 0 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

 مستوى الرضا عن مدى مالئمة ظروف العمل المادية لتحسين األداء 
7 12 15 10 5 

14.58 25 31.25 20.83 10.42 

 
     

 

راضى  

 تماما 
 حيادى  راضى 

غير 

 راضى 
غير راضى   

 تماما 

مستوى الرضا عن مدى مالئمة أعباء العمل لمجهودك وأجرك  

 وساعات العمل  

10 8 15 13 2 

20.83 16.67 31.25 27.08 4.17 

 

العالقات مع ،    مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة العمل: فيما يلىوفقا للجدول السابق  وقد تمثلت عوامل الرضا         

جدية وصدق عالقة العاملين مع القيادات ،    مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ القرارات الخاصة بهم،    القيادات األكاديمية

ضوح اختصاصات  ، و  عدالة وشفافية عالقة القيادات مع المرءوسين،    التعاون والمودة بين العاملين بالكلية،    اإلدارية

توافر المعلومات وسهولة  ،    وزيع المكافآت والحوافز التشجيعيةالعدالة وعدم التمييز في ت،    ومسئوليات العمل لدى العاملين

توافر المتطلبات ،    إعالن وتوثيق قواعد التعيين والترقي،    توافر مناخ االبتكاروتطويراألداء،    الحصول عليها عند الحاجة

،   مل المادية لتحسين األداءمالئمة ظروف الع،  قواعد التعيين والترقي الحالية،  الوظيفية المناسبة لتحسين ظروف العمل

مالئمة أعباء وساعات العمل لمجهود وأجر الموظف ، وتمثلت عوامل عدم الرضا فى عدم مالئمة الدورات التدريبية فيما  

 . سبق للتخصص الوظيفي
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ــا الوظيفى قامت و ــتبيان الرض ــتبيان  الكلية بتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية  بناء على نتائج اس للموظفين من خالل اس

ــا الوظيفي ــتوى  الرض ــين مس ــتبيان  وتفعيلها كإجراءات  لتحس ــع خطة تدريبية مبنية على نتائج هذا االس كما هو    ووض

 و تشمل الخطة المقترحة على ما يلى: 6/7/2020بتاريخ ( شهر يوليو 8موضح بمجلس رقم )

 المستهدفة  الفئة  الدورة التدريبية  اسم رقم

  / الشخص 
  الجهة 
  عن  المسئولة 
 التنفيذ 

 اآللية  التوقيت 

1 
إدارة الوقت بفاعلية إلنجاز المهام  

 لإلداريين 

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى 

  التدريب  لجنة

 بالكلية
2120 -2020  

 
  وأعداد  أسماء حصر  -

 اإلداريين الموظفين
  انعقاد ومكان مواعيد تحديد -

 التنفيذ عن والمسئول  الدورة
  لها التابع اإلدارة  ابالغ-

  حضور  بضرورة  الموظف
 الموظفين  جميع

   التدريب بجهة  االتصال -
  و بينهم والتنسيق والمدربين
 الدورات  مواعيد اعطاؤهم

  المكتبية األدوات تجهيز -
 المطلوبة 

 المكانية  التجهيزات-
  الخاصة  التدريبية المادة  استالم-

 مدرب  بكل

2 
مهام سكرتارية وحدات ضمان  

 الجودة 

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى 

  التدريب  لجنة

 بالكلية
2120 -2020  

 إعداد قواعد البيانات 3

العاملين بالجهاز 
 اإلدارى 

 

  التدريب  لجنة
 بالكلية

2120 -2020  

 التحفيز 4

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى 

  التدريب  لجنة
 بالكلية

 
2120 -2020  

والمراسالت  التقارير اعداد 5  
العاملين بالجهاز 

 اإلدارى 
  التدريب  لجنة

 بالكلية
2120 -2020  

 
 الموارد المالية والمادية : -6

هداف  األ) القاعات ، األجهزة والمعدات ، المعامل ، المكتبه وغيرها ( تحقيق    م البنية األساسية للكليةتدع •

حيث    وتناسب مع أعداد الطالب تعليمية و الوصول إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية  ال

مناسبة الحتياجات الكلية لمزاولة أنشطتها من حيث المساحة وفقا لنماذج تقييم مدى استيفاء   مساحة المباني

تقدر اجمالى الطاقة و،    NORMS  معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشرية

طالب فى    673ب  باألدوار األول والخامس والسادس      للمدرجات والفصول الدراسية للكلية  االستيعابية  

            .2020- 2019و هو ما يزيد على اجمالى عدد الطالب بالكلية فى  الفترة الواحدة
 المعامل و المحاكيات وسعتها الطالبيةجدول  يحدد مساحة المدرج و القاعات الدراسية و 

الطالبية السعة المساحة الكلية السعة   

طالب  150 1 مدرج  ×  180 م 2 طالب  150   
طالب 35 11فصل  ×  53  م2 طالب  385   
طالب   46 3 فصل ×  70  م2 طالب  138   

طالب   72 2معمل حاسبات  ×  107 م 2 طالب  36   
طالب   72 2 معمل لغـــــات  ×  107  م2 طالب  36   

طالب  43 المطبخ التعليمى 172 م 2 طالب  43   
طالب  13 المطعم التعليمى  53  م2 طالب  13   
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طالب  38 شركة السياحة  76  م2 طالب  38   

طالب  35 2م  53الغرفة الفندقية  طالب  35   
 ــــــــــ  ــــــــــ  1 مكتبة  × 210  م2

المحاضرات ودورات المياه والعيادة ومكتبة الكلية وتسهيالت لألنشطة  اإلمكانيات المادية من قاعات  وتتالئم   •

القاعات الدراسية مع عدد الطلبه   ةمساح  المناخ الصحى للتدريس بالقاعات الدراسية من حيث بما يتيح  الطالبية

  ابق. فى القاعات الدراسية والمعامل والمحاكيات كما يبين الجدول الس    2م  11.75بحيث يكون نصيب الطالب  

( نوافذ 5% من حجم القاعات  الدراسية حيث يوجد بالقاعة  عدد )15مساحه النوافذ واألبواب أكثر من    كما أن

درفة( بالقاعات الكبرى    9( نوافذ مزدوجة ) 4.5)    ، وعدد   2م53درفة( فى القاعات الصغرى    10مزدوجة ) 

القاعة مع توفر عدد من    2م 70 بتهوية  الفتح وتسمح  بالقاعة الصغرى ،    4المراوح )سهله  مراوح   6مراوح 

 .بالقاعات الكبرى(

o   تتوفر بالقاعات والمدرجات نوافذ تسمح بإضاءة  طبيعيه مالئمة للعملية التعليمية وهذا باالضافة إلى توفر إضاءة

هيزات متنوعة  تتوفر بالقاعات الدراسية التجكما    صناعية  مالئمة للعملية التعليمية تستخدم عند الحاجة إليها.  

للخارج  تفتح  التى  واألبواب  الرمل  الطفايات وجرادل  مثل  والسالمة  األمن  و  لتحقيق  وداخل ،  بالمبنى   يوجد 

القاعات مجهزة بتجهيزات لخدمه العملية التعليمية  و،  القاعات الدراسية عالمات تحدد اتجاه خروج الطوارئ  

 منضدة وكرسي للمحاضر( .  –الب مقعد لكل ط -داتا شو ثابتة أو متحركة -مثل ) سبورة 

o   حاسب شخصى   7،  رف للكتب   12كرسى  و   72مجهزة ب ،      2م   210تم بنائها على مساحه  فلقد    مكتبه الكليةأما

ماكينة تصوير باالضافة ،  للدخول على الدوريات العلمية والمكتبات الرقمية من خالل بنك المعرفة المصري   

متصلة  ،    نسخ    1:3عدد النسخ من كل كتاب من  ،    تحقق شروط األمن والسالمة،  المكتبة   ب  لمركز تصوير بجان

يمكن للطالب االستعانة بالكتب ، و   عامل نظافة    2نى ومدير للمكتبة باالضافة ألخصائي مكتبة وف،    باالنترنت 

تقوم الكلية بعمل استبيانات  ، و   المتاحة للكليات األخرى مثل كلية اإلدارة و اللغات و الترجمة والدراسات القانونية

والباحثين للعمالء من الطالب  المكتبة  الى وجود    مستمرة حول خدمه  باإلضافى  للزائرين،  بالمكتبه ،    سجال 

 مواعيد المكتبة متناسبة مع استخدامها فى العملية التعليمية والبحثية وتعتبر 

o   تقدم   العيادة الطبيةتقدم   خدمات مجانية للطلبة و العيادات الخارجية بكليات طب األسنان و العالج الطبيعي  

 -فان  بارا  -كشف  سرير  –  مكتب   بها:    غرفة،    2م 70  ب العياده    مساحة  وتقدرخدمات طبية مخفضه للطلبة  

:  غرفة ،    محاليل  حامل  -أكسجين  اسطوانة  -غيار  ترابيزة  -كشف  سرير  بها:  غرفة،    الكشف  ألدوات   ترابيزة

  أيضا   يوجد :    لألدوية   دوالب ،    جهازنيكوليزرز  –  صغيرة  أكسجين  اسطوانة   -دريسينج  دوالب   –  كشف  سرير

  مكتب   -   طبية   وأدوات   مستلزمات   دوالب ،    األسنان  طب   بكلية  موجود   بالعيادة  خاص   واألدوات   لألدوية  مخزن

 تحقق شروط األمن والسالمة ،  خاصة مياه دورة -   إسعاف سيارة -   للممرضة

o : تمتاز   السادس  و  الخامس  بالدورين  للطالب   مياه  دورات   وأربع   خاصة  مياه  دورات   أربع   يوجد   دورات المياه  

 20  لكل  مرحاض   بمعدل  وإداري  معاونة  وهيئة  تدريس  هيئة  عضو  60  الخاصة  المياه  دورة  تستوعب   :بالتالي

  الشبابيك   مساحة  تمثل، و  طالب   40  لكل  مرحاض   بمعدل  طالب   120  الواحدة  الطالب   مياه  دورة  تستوعب ،    عضو

 األيدي   لغسيل  أحواض و  الفتح  سهلة  شبابيكو  وصناعية  طبيعية  كافية  إضاءةت ، باألرضيا  مساحة  من%  15  -10

  من   للتخلص   وسائل، و  أملس  غير   بالط  من   أرضيات ، و   حوض   كل  أمام  مرايةو  مرحاض   لكل  حوض   بمعدل

 وبحالة   سليمة  صحى  صرف  شبكة، و   نقيةال  مياهلل  مصدر، و  نظافة  عمال، كما يوجد    صحى  بشكل  النفايات 

 عرض   يقل  ال  –  للخارج  يفتح  باب )  فى  تتمثل  الخاصة  االحتياجات   لذوى  تجهيزات ، باإلضافة الى    جدا  جيدة

 .( الحركة  علي المعاق لمساعدة الحمام وخارج داخل مساحة يوجد  - سم 90  عن الباب 

o   مشرف   اإلدارة  مدير  يعين  إدارة شئون البيئة بالجامعة هى المسئولة عن نظافة كليات ألجامعه ولتحقيق ذلكأما 

  بالمبنى دور كل على  العمال توزيع مبنى لكل
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o األنشطة   ممارسه  تنظيم  مسؤلية  بالجامعة  الطالبية  األنشطة  إدارة  تتولىو  :الطالبيةهيالت األنشطة  و بالنسبة لتس  

  يتم .  والمسابقات   المختلفة  االنشطه   ممارسه  توقيتات   خاللها  من  تحدد   سنوية  زمنيه  خطه  خالل  من  الطالبية

 بالكلية   األنشطة  رائد   خالل  ومن  بالكلية   التدريس  هيئة  أعضاء  إشراف  تحت   الطالبية   األنشطة   فى  الطلبة   مشاركة

  واستخدام   المختلفة  الطالبية  ةنشطاأل   جميع  ممارسه  للطالب   متاح  أنه  كما.    بالكلية  تدريس  هيئة  عضو  وهو

  فى  الطلبه  اشتراك  حال  فى  الكلية  عميد   مخاطبة  يتم  ةنشطاألة  ممارس  على  الطالب   ولتشجيع  والمسارح  المالعب 

 . الطالبية األنشطة هذه فعاليات  فى االشتراك نتيجة فاتهم  ما تعويض  على الطلبه  لمساعدة الرياضية األنشطة

o   ـ   رياضية)  الطالبية  األنشطة  لممارسة  المتاحة  التسهيالت   يتضمن  والمنشآت   لألبنية  دليل  الكلية  أعدت   وقد هذا  

  كرة  ملعب   2  -   قدم  كرة  نجيله  ملعب )  الرياضية  المالعب   فى  التسهيالت   هذه   وتتمثل(  كشفية   اجتماعيةـ  ـ  فنية

( طاولة تنس  ترابيزة 1 - تنس ملعب  2 -اليد  لكرة ملعب  - السلة لكرة ملعب  - الطائرة لكرة ملعب  - خماسي قدم

  مبنى   ،  مشاهد   500  ل  يتسع     2م   800  بمساحة  الطالبي  المسرح  ،  مشارك  1000  تسع  مؤتمرات   وصالة  ،

  ، ( 0.6)  2م  1000   بمساحة الطالب  استذكار قاعة ،%(  0.6)  2م   1000  بمساحة  الطالبية  واألنشطة  الكافتريا

 بعض   إلقامة  الكلية  مدخل  كذلك  ،.م  300  بمساحة  (D112)   وغيرها  الثقافية  والمسابقات   للندوات   الرئيسي  المدرج

 فى   تتمثل  تماما  ومالئمة  مجهزة  التعليمية  للبرامج  داعمة  تسهيالت   بالكلية  توجد و  .الطالبية   واأللعاب   المسابقات 

 معامل    -  الغرف  خدمة  غرفة   –  فندقية  غرفة   -فندقى  أمامى  مكتب   و  سياحة  شركة  ،  تعليمي  ومطعم  مطبخ 

 .  والواى فاى الصوت  وأجهزة شو الداتا أجهزة -المكتبة -المخازن ومراقبة  فيدليو و  وأوبرا أماديوس

o  اعتمادها بالمجالس  بوتقوم   المادية  هاموارد   لتنمية  ط ســنوية متتاليةخط  وتفعيلواعتماد    بوضــع  الكلية  قامت وقد

 .6/7/2020( شهر يوليو بتاريخ 8كما هو موضح بمجلس رقم ) المختصة
 

o   ــنوية ــياحة وإدارة الفنادق من خالل الموازنة الســ تقوم جامعة فاروس بتمويل كليات الجامعة بما فيهم كلية الســ

ــية من طلبةالمقترحة من مجلس األمـناء طبـقا للنـظام   ــوم الدراســ ــل الـجامـعة الرســ   الـمالى للـجامـعة حـيث تحصــ

 -اســتخراج الكارنيه    -اســتخدام المعامل  -الجامعة باإلضــافة إلى رســوم الخدمات األخرى مثل )اإلقامة بالفندق

ـــيارات ( وطبـقا للنـظام الـمالى للـجامـعة  تتـقدم الكلـية إلى رئيس الـجامـعة ـكل ـعام بمقترح   ــتـخدام موقف الســ اســ

 زنة العام التالى بما يسمح بتحقيق الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للكليةلموا
 

o ــافة ل ــادر التمويل الذاتى وذلك   لموارد المالية الذاتية للكلية من فائض الوحدات اإلنتاجيةباالض بهدف زيادة مص

 .السياحية بالكلية لخدمات تتمثل فى وحدة اإلنتاج الفندقى ووحدة ا للكلية تم إنشاء الوحدات اإلنتاجية
 

إدارة الصيانة المركزية بالجامعة إعداد خطة دورية لصيانة القاعات والمعامل والبنية التحتية    كما تتولى -14

حيث يتم تنفيذها بشكل دورى سنويا فى أوقات محددة ، ويتم عمل تقرير سنوى باألعمال التى تمت،     والمرافق

 كيات يتم بها تسجيل كافة أعمال الصيانة التى تتم خالل العام. كما يوجد سجالت لألعطال فى المعامل والمحا

 الممارسات التى تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة . -

o   التى   المالئمة  التجهيزات   احت تأ و  والسالمة  األمن  على  للمحافظة  المناسبة  الممارسات   ذ ااتخعملت الكلية على  

 لإلطفاء   خراطيم/    للمياه  كمصدر  خارجية  فوهات   شبكة  /دوريا   عنها  الكشف  يتموالتى    حريق  طفايات   :فى  تتمثل

  شبكة   /الطوابق   بجميع  يدوى  إنذار  شبكة  /  (  وضوئى  صوتى  )  الحريق  ضد   إنذار  جهاز/    جيدة  بحالة  مطاطية

 لألزمات   لجنةواعتماد    استحداث   .  وغاز  دخان  كشف  /  والممرات   والمعامل  التدريس  قاعات   في  تلقائي  إنذار

كما    2016- 1- 28  بتاريخ(  5)  رقم  الكلية  مجلس  جلسةمحضر  والكوارث   والصحة   السالمة   إدارة  وضعت . 

مع    لإلخالء  خطة  بالجامعة  المركزية وقد   األزمات   إدارةبالتعاون   بغرض   إخالء  تجربة  تنفيذ   تم  والكوارث 

 . التدريب 

o تليفون   رقم  تحديد   :يلى   فيما  تمثلت   والسالمة  األمن  على  للمحافظة  الممارسات   من  مجموعة  كليةال  اتخذت   كما  

 خرائط   وضع  للطوارىء  مخارج  تحديد    -   الحريق  إلنذار  مستمرة  تجارب   إجراء  -   888  وهو  الطوارىء

 المبنى   مشرفو)  اخالء  مسئول، باإلضافة الى وجود    دراسية  قاعة  كل  فى  الطوارىء  اتجاهات   لتحديد   وعالمات 

 يلى   كما  بالكلية  للعاملين  والسالمة  األمن  لتحقيق  المناسبة  اإلرشادية  العالمات   بالكلية  توفرت ، كما    (األمن  وموظفو
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 عالمات ،    استخدامها  وكيفية  الحريق  طفايات   إلى  اإلشارة  عالمات   -   الكهرباء  خطر  من  التحذير  عالمات   :

  بيان ،   حريق وجود  لحظة  المصعد  ركوب  من  التحذير  عالمات   - التدخين منع  عالمات   -  اليدوية  اإلنذار مفاتيح 

 . بالكلية وعددها تواجدها أماكن و  الحريق مكافحة بتجهيزات 

o حاسب شخصى للدخول على   7، رف للكتب  12كرسى  و 72مجهزة ب ،   2م   210 اه تمساح ة الكليةمكتب

 تصوير ماكينة على المكتبة وتحوى، الدوريات العلمية والمكتبات الرقمية من خالل بنك المعرفة المصري  

باالضافة   الطالب  لجميع  ومعلن  رمزي بسعر  التصوير يكون  أن على  المكتبة على المترددين الطالب  لخدمة

،   نسخ  1:3عدد النسخ من كل كتاب من  ،  األمن والسالمةتحقق شروط ، المكتبة  ب لمركز تصوير بجان

يمكن للطالب االستعانة بالكتب المتاحة  ، و عامل نظافة  2مدير للمكتبة باالضافة ألخصائي مكتبة وفنى و 

تقوم الكلية بعمل استبيانات  ، و  للكليات األخرى مثل كلية اإلدارة و اللغات و الترجمة والدراسات القانونية

بالمكتبه ،  سجال للزائرين، باإلضافة الى وجود  حول خدمه المكتبة للعمالء من الطالب والباحثين مستمرة

 . مواعيد المكتبة متناسبة مع استخدامها فى العملية التعليمية والبحثيةوتعتبر 

  والتى المكتبة بيانات  قاعدة واقع  من مناسبة بصورة العلمية المراجع تتوافرف تجهيزات المكتبةوبالنسبة الى    

 للمترددين، اإلرشادات – العمل مواعيد  – بالمكتبة للعاملين بيانات  قاعدة عمل  ،وتم والدوريات  المراجع تتضمن

  توجد ف تكنولوجيا المعلومات بالمكتبةأما عن   . -العاملين كفاءة لرفع وتدريبية تأهيلية  دورات  عقد  يتم كذلك

  على  اإلطالع من الطالب  يتمكن حتى المكتبة داخل آلي حاسب  أجهزة 7 بوجود   بالمكتبة االنترنت  خدمة

 . المكتبة على  المترددين لجميع متاحة السلكية االنترنت  خدمة أن كما  العلمية والمراجع الدوريات 

المكتبة مالئمة من حيث التهوية و االضاءة , و يتم تحديث الكتب بالمكتبة كل فصل دراسى حسب احتياجات  

  الكلية.
 

قوم الكلية بتحديث موقعها االلكترونى بـشكل دائم وكذلك تم اعادة تـصميم هذا الموقع ليكون مناـسب بـشكل  تكما   •

 كبير الحتياجات زوار الموقع كما هو موضح على الرابط التالى:

• https://www.pua.edu.eg/tourism-and-hotel-management/ 
 

 الكلية وإدارات  أقسام بين الداخلية لالتصاالت  شبكة تشمل  حيث  بالكلية الحديثة االتصاالت  وسائل تتنوع •

 تتوفر كذلك   – الخارجي  لالتصال خطوط توجد  كما - بالجامعة االتصال وكذلك المختلفة والوحدات 

 بالكلية   االلكتروني لبريد  خالل من االتصاالت 

 

  وأعضاء والموظفين والعمال الطالب  بيانات  كافه تشمل االنشطه أوجه جميع في بيانات  قواعد  للكلية توجد كما  •

 .التدريس هيئه ألعضاء البحثية  االنشطه لكافه بيانات  قاعدة كذلك ، بالكلية التدريس هيئه

  للطالب  التسجيل موقع -

 االنترنت  شبكة على اإللكتروني الكلية موقع -

 وعلى اجهزة قواعد البيانات بالكلية    google driveقوعد البيانات الرقمية للكلية على  -

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية :   -7

 

ــمية  إجراءات اتخذت الكلية  • ــادرة  NARs المرجعيةللوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية    رسـ   من المتبناه والصـ

باعتمادها فى   وذلك   2009 اغســـطس اصـــدار  NAQAAEجودة التعليم و االعتماد    لضـــمان  القومية  الهيئة

ــتوـيات   على  االجراءات   ـهذه الكلـية  وـكذـلك تتم  مجلس ــام)  ـبالكلـية  المختلـفة  المســ  الجودة  وـحدة –  العلمـية  االقســ

  المراجعين  تقارير  على  ذلك فى معتمدة(  الكلية مجلس  -  بالجامعة الجودة  ضــــمان مركز –المســــتمر  والتطوير

ـــمان  لمركز  الفنى  اـلدعم وتـقارير التعليمـية  للبرامج  والـخارجيين  اـلداخليين   تقييم وتـقارير  ،  ـبالـجامـعة  الجودة  ضــ

https://www.pua.edu.eg/tourism-and-hotel-management/
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ــتبيان  ونتائج  التعليمية  البرامج ــية للمقررات   الطالب   تقييم  اسـ ــنوية  والتقارير  ، الدراسـ  المقررات  و  للبرامج  السـ

( العمل  وورم اللقاءات  و  االـستبيانات  خالل من)  التعليمية للبرامج  الـصناعة رجال آراء  نتائج  وتقارير الدراـسية

ائج  عرض   ويتم ة  االقســـــام  على  النـت دا  العلمـي ادة  تمهـي ــتـف ا  لالســ دـيث   و  تطوير  فى  منـه  المقررات   و  البرامج  تـح

ــادر التعلم الالزمة وتعديل المقررات وطرق التقويم وإدخال طرق حديثة   ـــية. ولـقد تم توفير توفير مصــ الدراســ

 للتعلم لتتوافق مع المعايير األكاديمية 

 تحديث  لعمل  المراجعين  توصيات   لمناقشة دراسى  فصل كل  بداية فى  والمقررات   للبرامج  الدورية المراجعة  وتتم •

 الكلية  لتتأكد   سنويا  دورية  بصورة  ذلك  ويتم  الكلية  ومجلس  العلمية  االقسام مجالس خالل  من  واعتمادها  تطوير  و

 أســاليب   ، الدراســية المقررات  مع  برنامج  كل  من المســتهدفة  التعلم مخرجات   ومالئمة  البرامج فعالية  مدى من

ً  ،  التقييم وأســاليب  ،  والتعلم  التعليم   المســتقبلية  والتحســين  التطوير  وخطط  ،  للبرنامج  الســنوي  التقرير  وأيضــا

م ية المقررات  مراجعة  يتم كما. العلمى  بالقـس م  بكل  الدراـس (  ربيع   – خريف) دراـسى  فصـل كل  بداية فى علمى قـس

 الدراـسى الفـصل ومقررات  ،(  أغـسطس ـشهر)  قـسم مجلس فى(  خريف)  الدراـسى  الفـصل مقررات  إعتماد   ويتم ،

ــم  مجلس  فى( ربيع) ــهر)  قســ   والتعلم  الـتدريس  طرق  توافق  ـمدى  حـيث   من  المقررات   مراجـعة  ويتم  ،(  يـناير  شــ

 مع  والتعلم  التدريس طرق  مصـــفوفتى خالل من وذلك الدراســـية  للمقررات  المســـتهدفة التعلم  نواتج مع  والتقويم

 بعد  وذلك  الدراســية للمقررات  المســتهدفة التعلم  نواتج مع  التقييم طرق  و  الدرســية للمقررات   المســتهدفة  النواتج

ـــها  مع  والتقويم والتعلم  الـتدريس  طرق  تتوافق ـبأن  تقييمهم  اـفاد   واـلذى ـخارجى  وآخر  داخلى  مراجع على  عرضــ

 الكلية. ومجلس  العلمية االقسام مجالس فى اعتمادهم ثم الدراسية للمقررات  المستهدفة التعلم نواتج
 

 المستمر  والتطوير  الجودة  ضمان  وحدة  قبل  من  الدراسية  والمقررات   األكاديمية  للبرامج  الدورية  المراجعة  وتتم •

  إكتساب   ومدى  والتعلم  التعليم   أساليب   تطور  مدى  مراجعة  على   تقوم   والتى  للمراجعة  لجنة   تشكيل  خالل  من  بالكلية

  من (  عامة  مهارات   –  مهنية  مهارات   –  ذهنية  مهارات   –   وفهم  معرفة)  المستهدفة  التعليمية  المهارات   الطالب 

. المختلفة  الطالب  لمهارات   التقييم   وأساليب   والتعلم  التعليم  أساليب   تطور  مدى  مراجعة  تتم  كما  ،  ومقرراته  البرنامج

 من  وكذلك  ،  دراسى  فصل  كل  نهاية  فى  دراسى  مقرر  كل  عن  الطالب   إستبيانات   خالل   من  ذلك  قياس  تتم  كما

  مقرر   كل  من  والعامة  المهنية  الطالب   مهارات   تقيس  والتى(  إستحداثها  تم  التى)  والشفهية  العملية  اإلمتحانات   خالل

  يتم   والتى  ومقرراته  برنامج  بكل   والضعف  القوة  نقاط  لمناقشة  عمل  ورم  وتنظيم  بإعداد   الوحدة  تقوم  كما  دراسى،

  نتائج   وكذلك   ،  الدراسية  المقررات   عن  الطالب   وإستبيانات   اإلمتحانات   نتائج  تحليل  خالل  من  إليهما  التوصل

 ومستجداته. البرنامج عن وغيرهم  خريجين من والمستفيدين الصناعة رجال إستبيانات 

 

بعد التحول للتعليم عن بعد    Google Classroomكما تم استحداث متابعة المحاضرات الكترونيا على تطبيق   •

  2020-2019بسبب جائحة كورونا وفقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات ووزير التعليم العالى بفصل ربيع  

لمراجعة لرفع المحاضرات وعقد وتم وضع و تفعيل اليات المراجعة من جانب ادارة الجامعة و تشكيل فرق ا

و رفع المحاضرات المصحوبة بشرح مسجل عليها من اساتذة المقررات و غيرها و    onlineالجلسات التعليمية  

 googleكذلك مراجعة رؤساء األقسام ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للمحاضرات التى تمت على منصة  

classroom . 

 

 والمهنية التوظيفية المهارات  المهارات   الطالب  إكساب  حيث  الميدانى التدريب  مقررات  وتطوير تحديث  كما تم •
 COVIDوتطبيق نظام التدريب عن بعد هذا العام بسبب جائحة كورونا    والفندقى السياحى بالمجال للعمل الالزمة

( لشهر يوليو بتاريخ  9كما هو موضح في المجلس الطارئ رقم )  وفقا لقررات المجلس األعلى للجامعات   19

بحضور   التدريب  متابعة آليات  تحديث  خالل من الميدانى التدريب  تقييم أساليب  تحديث  تم  وكذلك ،  26/7/2020

الهيئة المعاونة لجلسات التدريب عن بعد ومتابعة تنفيذ الطالب للتكليفات والمشروعات الطلوبة منهم و متابعة  
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التدريب  اثناء  المدربين   لتعريفهم والفنادق السياحة شركات  ممثلى مع عن بعد    لقاءات   إعداد تم  و تفاعلهم مع 
 واالتفاق على البرامج التدريبية المطلوبة.  للطالب  إكسابها المراد  والمهارات  التدريب  بمتطلبات 

المقررات الدراسـية متضـمنة أهداف المقرر و نواتج التعلم و موضـوعات المحتوى العلمى   ات فيتوصـتم تحديث  •

ــادها  تم اعتمو طرق التدريس و التعلم و التقويم  المراجع العلمية ، و ــميةهفى مجالس كما هو موضــح في  ا الرس
  .26/7/2020( لشهر يوليو بتاريخ 9المجلس الطارئ رقم )

 بالنسبة الستقراء سوق العمل:   •
برنامج اكاديمى وهم برنامجى السياحة وادارة الفنادق وتتبع   2تقدم الكلية  تنوع فى البرامج االكاديمية وهى عدد 

الكلية آلية محددة معتمدة الستقراء سوق العمل والتأكد من أن برامجها تلبى احتياجات سوق العمل وتغطى جميع 

مة الحتياجات سوق العمل من الوظائف المتاحة به . وفى الوظائف التى يحتاجها القطاع مما يجعل برامجها مالئ

اعضاء هيئة   –خريجين   -هذا الصدد تقوم الكلية بعقد ورم عمل مع كافة االطراف المعنية )رجال الصناعة 

طالب( لتحديد االحتياجات المطلوبة للتعرف على التوجه الوظيفى للطالب و الوظائف التى يحتاجها   –تدريس 

 .رات المطلوبة فى الخريج القطاع والمها
 

ــاركة ال • ــافة الى المشـ ــوق العمل من ممثلىباالضـ ــة  تحديث و تطوير   فعالة لممثلى سـ مختلف القطاعات لمناقشـ

البرامج التعليمية بما يتوافق مع مقترحاتهم وآرائهم ، وعقد الملتقى الســنوى التدريبى والتوظيفى الذى يعد ملتقى  

ياحية والفندقية وغ يرها حيث يتم عقد ورم عمل يناقش فيها مدى مالئمة البرامج التعليمية للكلية للمؤـسـسات الـس

 لمستجدات سوق العمل.

  و العمل ســـوق  احتياجات  مع  تتمشـــى قد تم اقتراح برامج جديدة لمواكبة التغييرات الســـريعة للصـــناعة    -15

الجوية الذى تم الموافقة عليه من   الضــيافة  الجديدة فى برنامج البرامج تلك  وتمثلت  للكلية  تنافســية ميزة  تضــيف

ــتـخدام  الثـقافى و  االثرى التراث   ادارة  وبرـنامج  لجـنة القـطاع   القـطاع  للجـنة البرامج  بتـلك  التـقدم  التكنولوجـيا تم  ـباســ

 .27/8/2020( لشهر أغسطس بتاريخ  10كما هو موضح بمجلس رقم )  العتمادهما  للجامعات   االعلى  بالمجلس
ــياحة و  جارى اعداد هذا و -16 ــم السـ ــتير" من قبل قسـ ــات عليا " ماجسـ الالئحة   واعداد مقترح لبرنامج دراسـ

 ..الخاصة به

 التدريس والتعلم :  -8

 ما يلى :  الكليةفى هذا الجزء تناقش 

ــتراتيجيات التدريس و التعلم    • وكذلك طرق تقييم الطالب لتتالئم مع نظام التعليم االلكترونى أو التعليم عن  تم تحديث اسـ

ــاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطبيقها بكفاءة ــح بمجلس رقم )  بعد والتى تم تدريب أعضــ ( 10كما هو موضــ

 ..27/8/2020لشهر أغسطس بتاريخ 
 

والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية وذلك تتأكد الكلية من مدى توافق طرق التدريس والتعلم  •

من خالل مصفوفتى طرق التدريس والتعلم مع النواتج المستهدفة للمقررات الدرسية و طرق التقييم مع نواتج  

التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية وذلك بعد عرضها على مراجع داخلى وآخر خارجى والذى افاد تقييمهم بأن  

توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية  ثم اعتمادهم فى مجالس  ت

 االقسام العلمية  ومجلس الكلية. 

ـــية من خالل التقويم االـكاديمى للمقرر ، ومن • ــتـهدـفة من المقررات اـلدراســ   كـما تعلن الكلـية عن نواتج التعلم المســ

  يتم حيث  دراســى فصــل  كل  بداية مع  مقرر  كل  من  االولى المحاضــرة فى  وايضــا للكلية  االلكترونى الموقع خالل
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فيه وفى دليل البرامج التعليمية لكل قســم علمى والذى يوضــع فى مكتبة   الطالب   المقررومناقشــة  توصــيف عرض 

ــام العلمية ، ويتم ــيف  اعالن  االقسـ ــمان الجودة لوحدة  االلكترونى  الموقع على  للكلية  التعليمية البرامج  توصـ و    ضـ

 وفى دليل البرامج التعليمية للكلية والذى يتم وضعه فى مكتبة الكلية ومكتبة االقسام العلمية التطوير المستمر

اب   كليةتتابع ال • تراتيجية وتتأكد من أن طرق التدريس و التعلم والتقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتى وإكتـس مدى تطبيق اإلـس

 وفقا لما يلى: مهارات التوظف لدى الطالب 
 ليات :هذه اآلتتبنى الكلية مجموعة من االليات لمتابعة االستراتيجية التدريس والتعلم و -

ا لتوصيف المقرر ومدى التزام استاذ المقرر  تخصيص لجنة متابعة    -1 داخلية لمتابعة تطبيق اساليب التعليم المحددة لكل مقرر دراسى طبقا

 بالتوصيف و اساليب التعليم التفاعلى المذكورة به

 :  إتباع الطرق المثلي إلدارة المحاضرات ) المتابعه االكاديميه العضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه ( -2

الحديثة  - العرض  وشاشات  الصوت  بأنظمة  المدرجات  وتجهيز  لحضورالمحاضرات  للطالب  مناسب  مناخ  تهيئة 

 . والداتا شو والتهوية الجيدة

 . لجامعةتوفير المحاضرات على الموقع االلكترونى ل -

 . إتباع أساليب حديثة فى التدريس تتيح التفاعل المباشر بين الطالب و المحاضر -

بعد   - عن  التعليم  أساليب  ربيع  اتباع  بفصل  الدراسية  المقررات  مثل    2020- 2019بكل  تطبيقات  -ZOOMباستخدام 

Google Classroom -  Google meet  بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. 

 : تفعيل نظام الساعات المكتبية -3

 تخصيص ساعات مكتبية محددة ومعلنة علي مكاتب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين  -

يس  رهيئة التد     % من الوقت المحدد لمحاضرة المقرر الدراسي  لعضو 50تخصيص ساعات مكتبية بما يوازي   -

 ) كشرط أساسي في التعاقد(.المنتدب إنتداب جزئي 

لكل   - يوازي ساعة واحدة  بما  الدراسي    3تخصيص ساعات مكتبية  المقرر  المحدد لمحاضرة  الوقت  ساعات من 

 .لعضو الهيئة المعاونة  المنتدب إنتداب جزئي 

 المكتبية. عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بساعاتهم متابعة التزام أ -

 : تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي -4

ا من خالل  تهم  ل خطط للطلبة المتعثرين و متابعمتابعة حاالت الطلبة المتعثرين من خالل نظام اإلرشاد األكاديمي و عم -

 . المرشدين األكاديميين 

 :  Textbookتفعيل نظام التدريس من خالل  -5

وني للكلية و  ر  كل فصل دراسي علي الموقع اإللكت  يتم  إعالن اسمه  في بداية  Textbookالتدريس للطلبة من كتاب مقرر   -

 و التنويه عنه فى المحاضرة االولى للمقرر.يوجد نسخة منه  متاحة للطلبة في مكتبة الكلية 

 : طرق تقييم الطلبة -6

ــائل  تقييم الطلبة علي مدار   ــيتنويع وسـ ــل الدراسـ و كذلك تفعيل منظومة االختبارات اإللكترونية و االمتحانات   الفصـ

 الشفوية من خالل التطبيقات اإللكترونية مثل زوم .

 

فحص ملف المقررات الدراسية من قبل لجنة مشكلة من المركز و يتم كتابة تقرير عن متابعة ملف المقرر و اتخاذ  -7

 اجراءات تصحيحية اذا لزم االمر ،

متابعة التعليم التفاعلى الذى يتم فى المحاـضرات من قبل لجنة مـشكلة من المركز ايـضا و تتخذ الجامعة االجراءات  -8

 التصحيحية اذا لزم االمر
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التقييم الذاتى الذى يعده كل عـضو هيئة تدريس عن المقررات التى يقوم بتدريـسها بـصوره دورية كل ـسبعة اـسابيع   -9

تقييم ذاتى مجمع من كل قســم علمى  و يتم ارســال التقييم الذاتى المجمع للســيد نائب   ويتم تجميع هذه التقييمات فى

رئيس الجامعه لشـــئون التعليم والطالب لمراجعته وافادة الكلية بتقرير عن االجراءات التصـــحيحية للتقييم الذاتى 

المرســل من خالل ادارة المتابعة    المجمع  وتتخذ الكلية واالقســام العلمية االجراءات التصــحيحية بناًء على التقرير

ة  ة وتتخـذ الكلـي ابـع ة بتقرير المـت ة الكلـي ة و يتم مخـاطـب ا على موقع الكلـي ــرات التى يتم رفعـه ة للمحـاضــ الجـامـع ـب

 االجراءات التصحيحية اذا لزم االمر
 

 والتعلم التدريس استراتيجيات وتنفيذ متابعة الية يوضح جدول ) (

 الدالئل نقاط المتابعة  م

1 
 الدراسي الفصل بداية من االولي المحاضرة في الطالب اعال

 و المقرر  موضوعات تدريس في المتبعة واالساليب باالستراتيجيات

 .االلكتروني الموقع رفعها علي

 موقع الكلية

 ىيئة اعضاء و الطالب من الراجعة التغذية يغطي استبيان عمل 2

 .المعاونة والهيئة التدريس
 االستبيانات 

 ملف المقرر  Course file  المقرر  ملف متابعة 3

 تقرير المقرر  المقرر  تقرير متابعة 4

5 
 نا تصحيحية اجراءات اي التخاذ القسم مجلس الي تقرير يرفع

 .وجدت
 تقرير اللجنة 

 مجلس وقرار التحليل بنتائج ومعاونيه التدريس هيئة عضو اعالم 6

 .الضعف نقاط ومعالجة القوة نقاط تعزيز من حتى يتمكنوا القسم

قرار مجلس القسم تجاه  

 توصيات اللجنة 

 

 والتعلم: التدريس إستراتيجية مراجعة ةآلي
 :التالية البنود  خالل  من سنويا دوريً  والتعلم التدريس إستراتيجية مراجعة تتم

 :اآلتية العناصر على تشمل والتي التدريسية البرامج تقارير نتائج تحليل .1

 تحليل نتائج االمتحانات  •

 إسـتيعاب  في القصـور اوجو على ؼوالوقو الدراسـية للمقررات  اإلمتحانات  لنتائج إحصـائي تحليل بعمل قسـم كل يقوم

 .للمقرر التدريس طرق  روتحديث  تطوي على ينعكس مما منها أو ألجزاء للمقررات  الطالب 

 

 .الطالب  رآي إستطالع نتائج تحليل •

 على التعرف خالل من البرامج لجميع المقررات  جميع في الطالب  رآي إلستطالع إستبيان بعمل الجودة وحدة تقوم

 - للطالب  المتاحة العلمية المادة طبيعة  -المعاونة  الهيئة عضو أداء  -التدريس  هيئة عضو أداء - المقرر طبيعة( مايلي

 وتوزيع اإلستبيان بنود  لكل والضعف القوة نقاط وسرد  اإلستبيان هذا بتحليل - الوحدة تقوم )والتعلم التدريس وسائل

 نقاط الضعف. على التغلب  نحو يلز ما إلتخاذ  األقسام  على النتائج

 

 .)الخارجية (المعنية  االطراف  إستبياف نتائج تحليل •

 المختلفة البرامج من الكلية خريج حول  الخارجية االطراف رآي بإـستطالع الخاص  اإلـستبيان  بتحليل الجودة وحدة تقوم

 .عليها التغلب  خطة لعمل الضعف نقاط و و تعزيزها نقاط القوة على للتعثر
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 المعاونة  والهيئة  التدريس ىيئة أعضاء رآي إستطالع نتائج تحليل •

 االستراتيجية حول المعاونة والهيئة التدريس ىيئة أعضاء رآي بإستطالع الخاص  اإلستبيان بتحليل الجودة وحدة تقوم

 المستخدمة  التقويم وأساليب  والتعلم وسائل التدريس من تحويه وما

 

 البرامج  توصيف مراجعة تقارير بتحليل الجودة وحدة تقوم حيث  والخارجية الداخلية المراجعة تقارير نتائج تحليل •

 المستهدفة  التعلم لمخرجات  المستخدمة التدريسية األنماط مالئمة من والتأكد    والمقررات  األكاديمية

 

 ير المقررات  بتقار الموجودة السنوية التحسين خطط من الستفادةا •

 

 المعنية  االطراف  علي التدريس إستراتيجية مراجعة نتائج عرض  •
 

ــف ال • ــتهدف كليةتوصــ ــرية كما   ةبرامج التدريب الميدانى وفقا لنواتج التعلم المســ وتوفر له كل اإلمكانات المادية والبشــ

 لتقييم فاعلية التدريب الميدانى كما يلى: تستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب وكذلك

د   داني  من المقرراتـع درـيب المـي ه برامج الكلـيمقررات الـت ة لطبيـع ه العـمل المهني للخريجين وفق    ةت الجوهرـي و طبيـع

ــاب الخريج المهارات المهنيه و الوظيفيه   ــياحه و اداره الفنادق علي اكسـ ــناعه , حيث تعتمد كليه السـ ــتجدات الصـ مسـ

 .المتنوعه و المتدرجه و التي تتسم بالديناميكيه و التطور السريع

 
(  10كما هو موضح بمجلس رقم )  التطور البنائي للمهارهتم تصميم وتوصيف مقررات التدريب الميداني علي منهجيه  

حيث تدرجت و تنوعت المعارف و المفاهيم و المهارات الذهنيه و المهنيه العامه    .8/2020/ 27لشهر أغسطس بتاريخ  

 - و ليس تراكميا و ذلك كاالتي:   Module 4الي   Module 1لمقررات التدريب تطور بنائيا من 

Code 
Industry internship 

levels 
General Topic 

HM/TM 391 Industry Internship 01 Interpersonal skills 

HM/TM 392 Industry Internship 02 Business Operation (1) 

HM/TM 493 Industry Internship 03 Business Operation (2) 

HM/TM 494 Industry Internship 04 Business leadership , management skills 

 

كما استحدثت الكلية عقد تدريبات عملية للطالب فى موضوعات محددة و منح كل طالب شهادة باجتيازه   -

بنهاية الفصل الدراسى كما تم تشكيل لجان تقييم للتدريب      Modulesالتدريب على هذه الموضوعات  

 . Zoomالداخلى بالكلية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية باالضافة الستاذ المقرر باستخدام تطبيق

 

ب لتنفيذ التدريتم تحديثها  ليه  آتتبع الكلية آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذة البرامج و اإلشراف عليها حيث وضعت الكلية   -

و االشراف عليه و تقييمه و هي معلنه بدليل التدريب الميداني للكليه  و تقوم االليه علي تحديد التزامات و مهام كل  
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الجهة المدربه( و تقوم الكليه بتوجيه الطالب لالماكن المتفق    – الطالب    –طرف من اطراف البرنامج التدريبي )الكليه  

مده وتعد الكليه كتيب للتدريب لتقييم الطالب يحتوي علي بنود تقيس مهارات معها من خالل خطابات تدريبيه رسميه معت

تم   حيث و توفر الكلية لكل قسم جهات للتدريب الميداني مختلفه   الطالب التي اكتسبها من تنفيذ برنامج التدريب الميداني

شركات   –العديد من الفنادق  بعقد اتفاقيات تعاون بين الكليه و المؤسسات السياحيه و الفندقيه بهدف تدريب الطالب  

شركات الطيران كما تقوم المؤسسات السياحيه و الفندقيه ايضا بتقديم كل امكانياتها حيث تعد مواقع العمل   –السياحه  

 .قيقي الفعال من خالل احتكاكه الفعلي بكل اطراف بيئة العملالحقيقيه للطالب و تمكنه من التدريب الح

كما تقوم لجنة التدريب الميداني في الكلية من اعضاء هيئة التدريس )المشرفين االكاديميين( لتكليفهم باالشراف علي   -

تدريب و مراعاة  تدريب الطالب و تقييمهم و يتم توزيع المشرفين االكاديميين من قبل اللجنة في الكلية علي جهات ال

اعداد الطالب و عدد الجهات لكل مشرف اكاديمي و قبل بداية التدريب يقوم المشرف االكاديمي علي التدريب بعمل 

زيارات ميدانية للجهات التي سيشرف عليها للتعرف عليها و التنسيق معها و تعديل برنامج التدريب بما يتناسب مع 

ي الكلية و يتولي المشرف االكاديمي مهمة االشراف وفقا للبرنامج المتفق عليه  ظروف الجهة و اهداف البرنامج المقر ف

بين جهة التدريب و لجنة التدر يب بالكلية و عقد لقاءات مع مشرف التدريب الداخلي بجهة العمل و اثبات مالحظه علي  

 مج اكاديمي كل طالب بشكل منتظم و باستخدام استمارات تصمم لهذا الغرض و تلحق بتوصيف كل برنا
 

تشتمل على  لتقـويم نتـائج التـدريب للطـالب    يتم اتباعها  آليـة موثقـة  حيث يوجد   يم الطالب تدار بكفاءة و عدالةعملية تقو  •

لجهـة المدربـة علـى كتيب خـاص بالمؤسسـة موضـحا بــه سـاعات التـدريب   ا  تقـديم تقريـر معتمـد مـنبالطالـب  قيام  

الطالــب بإعـداد عرض و تقديم  بالمجال الذي تدرب فيه، ويتم تقييمه من قبل لجنة من القسم مكونة من اعضاء  ويقـوم 

 هيئة التدريس و خبراء من الصناعة 

 وسيلة لقياس فاعلية التدريب الميداني من خالل: أيضايوجد كما 

 استطالع رأي الطالب عن فاعلية التدريب  ➢

 التدريب واعتماد الجهة المدربةتقييم المشرف على  ➢

 درجات الطالب في التدريب العملي في المقررات المختلفة ➢

الي قررالم  ايم هذ يق ينقسم تنجاح ورسوب و   قررعتبر م يمخصص للتدريب بقسمي السياحة و ادارة الفنادق ومقرريوجد  

 :جزئين و هما

 التقييم الخارجي و ذلك من خالل الكتيب المعد للتدريب ➢

 الداخلي و ذلك من خالل عمل عرض لما تم تدريب الطالب عليهالتقييم  ➢
 

وفقا لما   عملية تقويم الطالب  بكفاءة و عدالة ، واإلمتحانات يأمن وـضعها و نـسخها و توزيعها بما يـضمن ـسريتهاتدار ❖

 يلى:
 

أعضاء هيئة التدريس و الهيئة  توفر الكلية آليات محددة للتأكد من عدالة نظام اإلمتحانات ) مثل عدم تعارض المصالح مع 

المعاونة و عدالة التصحيح و دقة رصد الدرجات و اإلجابات النموذجية و التدقيق و المراجعة و غيرها ( حيث توفر 

الكليه اليات محدده للتاكد من عداله نظام االمتحانات التي تشمل عدم تعارض المصالح مع اعضاء هيئه التدريس والهيئه 

وم واضعي االمتحانات و المشاركين في الكنتروالت والمراقبين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه حيث يق 

 المعاونة باالقرار انهم ال يوجد لهم اقارب في اي فرقة من الفرق الدراسية االربعة حتي الدرجة الرابعة 

اجعة فتوجد الية لعدالة التصحيح و دقة و بالنسبة لضمان عدالة التصحيح و دقه رصد الدرجات واالجابات والتدقيق والمر

مصحح او اكثر و علي المصحح االخير ان  2رصد الدرجات حيث يجب ان يشترك في تصحيح كل ورقة اجابة عدد 

يجمع الدرجات التي حصل عليها الطالب و التوقيع علي ذلك و يجوز للجنة امتحان المقرر )قبل فك االرقام السرية (  

ي )بعد استعراض نتيجة المقرر في االمتحان التحريري( لذلك المقرروتعديل درجات التحرير  

كما تطبق الكلية ايضا آليات فعالة لتوثيق نتائج اإلمتحانات بما يتيح اإلحتفاظ بالنتائج مؤمنة و قابلة لإلستدعاء عند   ❖

بالنتائج مؤمنة و قابلة لالستدعاء عند الحاجه الحاجة حيث يوجد بالكلية الية لتوثيق نتائج االمتحانات تتيح االحتفاظ 
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متحانات النهائية من رئيس واعضاء الكنترول لكل فرقة دراسية  الورقيا و الكترونيا  حيث تقوم الكليه باعتماد نتائج ا

  تصوثم من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية ثم تعرض على لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية العتمادها, و 

ر النتيجة صورة طبق االصل وتعتمد من عميد الكلية وترسل الدارة الجامعة و يتم االحتفاظ بنسخة ورقية و اخري 

الكترونية لنتائج االمتحانات للفرق االربعة و ترسل نسخة للعميد و نسخة الي ادارة الجودة حيث يتم االحتفاظ بها علي  

 ة و جهاز الحاسب االلي الخاص بالكنترول الستدعائها عند الحاجةجهاز الحاسب االلي الخاص بوحدة ضمان الجود 

 

يتم  حيث    نتائج تقويم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية و إستراتيجية التدريس و التعلم و التقويميتم االستفادة من   ❖

قرر و متوسط الدرجات تحليل نتائج االمتحانات لكافة مقررات الفرق الدراسية عن طريق تحديد اعلي و اقل درجة للم

و تحديد تقديرات الطلبة المختلفة لكل مقرر علي هيئة رسم بياني  كما تعد الكلية ايضا إحصائيات عن تطور نسب 

النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة الجامعية األولى ) لعدد األعوام مساو لمدة البرنامج التعليمي( و تعد تقريراً عاما  

 .  تعرضه على المجالس المعنية عن نتائج اإلمتحانات و

كما تقوم الكليه بأعداد احصائيات عن تطور نسب النجاح للمستويات المختلفه وتعد تقريرا عاما عن نتائج االمتحانات  

عن طريق حساب متوسط نسبه النجاح لكل مادة خالل ثالث سنوات  و مقارنتهم مع بعض لمعرفة هل نسبه النجاح في 

 . ازدياد ام انخفاض 

كما تحدد الكلية أوجه اإلـستفادة من نتائج اإلمتحانات فى تطوير البرامج و المقررات الدراـسية و إـستراتيجية التدريس و  

 التعلم و التقويم

 
للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات حيث يتم قبول التماس الطالب عن    ومعلنة  قواعد موثقةتطبق الكلية   •

يوم من تاريخ ظهور نتيجه االمتحان حيث يقوم الطالب بتقدبم التماس عليه توقيعه    15 يتعدي  نتيجه االمتحان فيما ال

بخصوص الورقة االمتحانية التي يريد اعادة مراجعة درجتها ويتم ايضا سحب استماره التماس من سكرتيره العميد و 

لذي بدوره يرسلها الي رئيس الكنترول للمراجعة يتم تجميع االلتماسات وعرضها علي السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ا

الك  رئيس  ويرسل  الدرجات   مجموع  من  للتاكد  االجابه  ورقه  بمراجعه  الكنترول  رئيس  يقوم  حيث  االفادة  نترول و 

 ان كان هناك تغير في رصد درجات الطالب.  ةويتم تغير النتيجه في حال  ةااللتماسات الى عميد الكلي

 والخريجون : الطالب  -9

( بتاريخ  1وضعت الكلية سياسات لقبول وتحويل وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة معتمدة بمجلس كلية رقم ) ❖

والتى تتضمن قواعد واضحة وعادلة. هذه السياسات    24/9/2015( بتاريخ  1ومحدثة بمجلس كلية رقم )،  2013/ 9/ 30

( قواعد واضحة لقبول التحاق الطالب  1ت الخريج ، وتتبع الكلية ) تتواكب مع إحتياجات سوق العمل السياحى ومواصفا

مقابلة شخصية األولى: على مستوى    2وإجتياز الطالب عدد   فى الفرقة األولى وهى الحد األدنى الذى يقره مكتب التنسيق

يتم مقابلة ولى الطالب كما  المقابلة بصفة شخصية مع  بها وتتم  الملتحقين  إلي    الجامعة لجميع الطالب  األمر، باإلضافة 

إختبار شفهي للغة األنجليزية والمعلومات العامة. و يتم تقييم الطالب خالل هذه المقابلة فى إستمارة المقابالت الشخصية  

والثانية: على مستوى الكلية والتى تعقد فى إسبوع التسجيل المبكر ، ويتم ذلك من خالل لجنة   الخاصة بقبول الطالب الجدد 

ومن خالل إستمارة إختبار المقابلة الشخصية والتى تم تعديلها لتناسب متطلبات سوق العمل ومواصفات    لكليةمشكلة من ا

الخريج وتعتمد نتيجة إختبارات القبول من لجنة شئون التعليم والطالب ثم من مجلس الكلية. وبعد ذلك يتم األتصال بالطالب 

بأسماء الطلبة المقبولين الذين تم قبولهم وقيدهم بالفرقة األولى على الموقع  المقبولين و اعالمهم بالنتيجه ويتم إدراج كشوف  

 اإللكترونى. 
أما عن قبول الطالب لإللتحاق بالتخصصات المختلفة ، فقد تم تطويرها لمواكبة متطلبات سوق العمل السياحى والفندقى  

 للكلية بين الكليات المناظرة ، وذلك من خالل ما يلى: على المستوى المحلى والدولى للمحافظة على المركز الريادى 

)الطالب   • المستفيدين  إستبيانات  تتم بصفة    –الخريجين    –نتائج  والتى  بالكلية(  الصلة  ذات  المجتمعية  األطراف 

 دورية )سنوياً(  
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 )تم عقد ملتقى توظيف عن بعد مع فندق فورسيزونز اسكندرية(  ملتقيات التوظيف والتدريب )السنوية( •

 ورم العمل التى تعقدها الكلية للتوعية بالسياسات المختلفة التى تنتهجها   •

اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس   –مشاركة األطراف المجتمعية بالمجالس المتخصصة )مجلس القسم العلمى   •

 مجلس الكلية(.   –الكلية 
 

( لشهر أغسطس  10كما هو موضح بمجلس رقم )  باألقسام العلميةحيث قامت الكلية بإضافة بعض الضوابط والشروط لإللتحاق  

 مثل:  .27/8/2020بتاريخ 

 إضافة بعض المقررات المؤهلة للقسم العلمى   -

ــص( ، هذا  - ــناعة من ذوى التخص ــكلة من رجال الص ــم لجنة مش ــية )تض ــخص ــرط إجتياز مقابلة ش ــافة ش كما تم إض

 باإلضافة إلى رغبة الطالب فى التخصص 
 

 الطالب المقبولين بها وتفسير التغير إن كان ملحوظا .عدد  •

 عدد الطالب ) المقبولين / المحولين / العدول ( بها وتفسير التغير إن كان ملحوظا.

 

 تطور نسبة أعداد الطالب المقبولين بكلية السياحة وإدارة الفنادقجدول          

  

 عدد الطالب المقبولين  العام األكاديمى 

2016 /2017 98 

2017 /2018 102 

2019-2020 58 
 

و يرجع ذلك الى توقف حركة السـياحة الوافدة   2020-2019يالحظ انخفاض عدد الطالب الملتحقين بالكلية العام الدراسـى  

ية   نة  الى مصـر بـسبب حادث تحطم الطائرة الروـس ارها حتى أخر ـس تمر انحـس يناء و التى اـس ثم عادت   2019على أرض ـس

انعكس سـلبا على قطاع السـياحة بالكامل ومن ضـمنه المؤسـسـات التعليمية  لالنحسـار مرة اخرى بسـبب جائحة كورونا مما 

المتعلقة بالسياحة والضيافة مثل كلية السياحة وادارة الفنادق التى انخفض عدد الطالب الملتحقين بها نظرا لعدم توفر فرص 

 عمل بهذا القطاع فى الوقت الراهن.

 

 ك .عدد الطالب المحولين من وإلى الكلية وأسباب ذل •

 

 جدول  2019/2018مقارنة بالعام السابق   2019/ 2020لعام الكلية  إلىالطالب المحولين  عددجدول  

 العام األكاديمى 
عدد المحولين  

 إلى الكلية 
 العدد اإلجمالى 

النسبة إلى  

 اإلجمالى 

2015/2016 4 167 2.4 % 

2016/2017 7 227 3.1 % 

2017-2018 3 290 1% 
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2018-2019    

2019-2020    

 
 جدول  2019/2018مقارنة بالعام السابق  2020/2019لعام الكلية  منالطالب المحولين  عددجدول 

 العام األكاديمى 
عدد المحولين  

 من الكلية 
 العدد اإلجمالى 

النسبة إلى  

 اإلجمالى 

2015/2016 11 167 6.5 % 

2016/2017 3 227 1.3 % 

2017-2018 7 290 2.4 % 

2018-2019    

2019-2020    

 

 بتنفيذه من خطط الدعم الطالبى ، اإلرشاد األكاديمى ، الرعاية الصحية ، دعم ورعاية المتفوقين  الكلية ما قامت  •

كاديمى  االرشاد األوفقا لتقرير   خاصة واألنشطة الطالبية المختلفةوالمبدعين ورعاية المتعثرين دراسيا وذوى اإلحتياجات ال 

2019-2020 : 
 :المتعثرين الطالب -أوال 

 للعمل وذلك منهم،   المتعثرين والسيما للطالب  الدراسي المستوى لمتابعة الكلية إدارة تتبعها التي المستمرة اآللية إطار في

 من مجموعة باتخاذ  الكلية قامت  التعثر؛  حالة من الخروج على ومساعدتهم لهم التراكمي المعدل ورفع أدائهم تحسين على

 : ومنها االجراءات،

 المبكر التسجيل فترة  قبل  تم  حيث  دراسي، فصل كل بداية  قبل  حتى المتعثرين الطالب  ورعاية متابعة  إجراءات  بدأت   -1 •

 .للخطة وفقا تسجيلها سيتم التي المقررات  وتحديد  الدراسية خططهم تحديث 

 وشرح الطالب  حالة على إلطالعه  األمر ولي حضور في  إال الدراسي العام هذا مقرراته تسجيل متعثر طالب  ألي يسمح لم  -2 •

 عونا وليكون الكلية به تقوم ما بكل علم على األمر ولي ليكون الدراسي  مستواه لتحسين اتخاذها يتم  التي والتدابير اإلجراءات 

 .اإلجراءات  هذه تنفيذ  في للكلية

 أمورهم وأولياء الحضور  في  المنتظمين غير  المتعثرين  الطالب  باستدعاء التوقف فترة  قبل بالكلية المتعثرين لجنة قامت   -3

 ومرشدهم أمورهم أولياء أمام الحضور في اإلنتظام في بالتعهد   وقاموا المقررات، بعض  في عليهم الحرمان عقوبة إجراء قبل

 الحرمانات  نسبة تقليل على  انعكس مما المختلفة، المحاضرات  في فاتهم ما وتعويض  المعنية  المقررات  وأساتذة األكاديمي

 .التراكمي معدلهم وانخفاض  تأثر يستمر ال حتى المتعثرين للطالب  بالكلية

 طالب  جميع يضم العام  األكاديمي المرشد  ومتابعة إشراف تحت  أكاديمي مرشد  لكل WhatsApp جروب  تخصيص   -4

 جميع مع التواصل عملية لتسهيل الطالبي الدعم دوات  أ  كأحد  اإلنضمام، في الراغبين األمور أولياء وبعض  استثناء بال الكلية

 تواجههم قد  تحديات  أو مشكلة أي مع التعامل ولسرعة  خاصة، بصفة والمستجدين المتعثرين  والطالب  عامة، بصفة الطالب 

. 

 اإللتزام  ضرورة على والتنبيه األكاديميين المرشدين طريق عن بالطالب  الدوري اإلجتماع . -5
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 ، COVID-19 وباء تفشي بعد  مختلفا شكالً  المتابعة اتخذت وقد  .والعملية  النظرية المحاضرات  بجميع والتفاعل بالحضور

 طريق عن التزامهم ومدى مشاكلهم ومناقشة المتعثرين الطالب   متابعة يتم كان حيث  الجامعة، إلى الحضور لتوقف نظراً 

 . . ZOOM كمنصة  دة عدي منصات  باستخدام Online بشكل بهم واإلجتماع التليفوني اإلتصال

 ،)التوقف فترة أثناء Online إجتماعات  و  التوقف، فترة قبل  شخصي بشكل ( األكاديميين بالمرشدين الكلية إدارة اجتماع   -6

 اجراءات  من يلزم ما اتخاذ  ثمّ  ومن واجهتهم، قد  مشاكل وأي  الطالب  من الراجعة التغذية لمناقشة بالطالب، اجتماعهم بعد 

 . تصحيحية

 أو(   ت المحاضرا حضور عن  المتغيبين الطالب  أمور أولياء مع األكاديميين المرشدين السادة جانب  من الدوري التواصل  -7

 الحاالت  هذه ورصد  اإلنتظام، عدم أسباب  على للوقوف )التوقف  فترة أثناء اإللكتروني التعليم منصات  على متفاعلين الغير

 . معها والتعامل

 اإلضافية، والعملية والبحثية  العلمية المهام من بمجموعة المتعثرين الطالب  تكليف إلى التدريس هيئة أعضاء السادة توجيه  -8

 . المطلوبة والخبرات  المهارات  اكسابهم وثانيا،ً بهم، الخاصة السنة أعمال درجات  تحسين أوالً، هدفين؛ لتحقيق وذلك

 لتحقيق وذلك بدراستها  يقومون التي المقررات  في خاصة مجموعات  في المتعثرين الطالب  فصل تم التوقف فترة قبل  - 9

 تأثيرهم لعدم منعا  أيضا ومنها خاصة، ومعاملة عناية  إلى حاجة في أنهم  حيث  بهم واإلهتمام التركيز زيادة منها  أهداف، عدة

 . األولى للمرة المقرر بدراسة يقومون الذين المستجدين الطالب  على السلبي
 

 أهم مؤشرات التحسن في مستوى أداء الطالب المتعثرين بعد نتيجة الفصل الدراسي 

 ( 2019/2020)خريف 

 البيان
من إجمالي   النسبة المئوية

 المتعثرين 
 %38 طالب ارتفع معدلهم التراكمي 

 %21   1.9طالب مجموعهم التراكمي أصبح أعلى من 

 %27 طالب خرجوا من التعثر  

 %14 معدلهم التراكمي  يتحسنطالب لم 

 

 أهم مؤشرات التحسن في مستوى أداء الطالب المتعثرين بعد نتيجة الفصل الدراسي 

 ( 2019/2020)ربيع 

 البيان
من إجمالي   النسبة المئوية

 المتعثرين 
 %53 طالب ارتفع معدلهم التراكمي 

 %40   1.9طالب مجموعهم التراكمي أصبح أعلى من 

 %20 طالب خرجوا من التعثر  

 %27 معدلهم التراكمي  يتحسنطالب لم 

 :المستجدين الطالب -ا ثانيا

 التراكمي المعدل ورفع أدائهم تحـسين على للعمل المتعثرين الطالب  حاالت  لتتبع وجهود  آليات  من الكلية تتبعه ما جانب  إلى

 من ودعمهم توجيههم على للعمل المـستجدين  الطالب  حالة لتتبع اإلـستباقية الخطط من مجموعة بإتباع أيـضا الكلية تقوم لهم،
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 يتعلق فيما الخطوات  من مجموعة الكلية تتبع وعليه .المـشكلة لهذه  عرـضة األكثر الفئة أنهم وخـصوـصا لتعثرهم منعا البداية

 : يلي ما ومنها األمر، بهذا
 

 .تطراً  قد  مشكلة أي مع السريع والتعامل ألدائهم المستمرة للمتابعة تحديداً  الفئة لهذه أكاديمي مشرف تخصيص  •

 .الدراسي المستوى نفس في لإلعادة الباقين المتعثرين الطالب  عن منفصلة مجموعات  في تقسيمهم •

ــدين طريق عن بالطالب  الدوري اإلجتماع • ــد  األكاديميين المرش ــرورة على  والتنبيه العام األكاديمي والمرش  اإللتزام ض

 .والعملية النظرية المحاضرات  بجميع والتفاعل بالحضور

 . فقط الكلية أساتذة على واإلعتماد  المستجدين الطالب  مقررات  لتدريس منتدبين أساتذة على اإلمكان قدر اإلعتماد  عدم •

 مدى عن Feedback راجعة تغذية واعطاء لمتابعة الدراسـي، الفصـل خالل األمور أولياء السـادة مع الدوري التواصـل •

 .تواجههم مشكالت  أية ومناقشة للطالب  الدراسي والتحصيل األداء ومستوى اإللتزام

 ت  المقررا فى وخـصوـصا الدراـسي الفـصل ف نص  ن امتحا إعادة 2020 / 2019 الخريف فـصل في تم التوقف فترة قبل •

ــة ب  النس ت  ذا ــبة ت  كان والتى للنجاح المنخفض ــلين  ب  الطال نس  والتي جدا، مرتفعة % 60 من أقل على فيهاالحاص

 مع وبالرغم .التعثر في الدخول مـشكلة تجنب  ومحاولة الدرجات  لتحـسين وذلك األولى، الفرقة مقررات  في غالبيتها تركزت 

 :كالتالى ارتفعت  التحسن نسبة أن البديلة، إال والتكليفات  االمتحانات  هذه الى الطالب  بعض  استجابة

ا   المتفوقين:الطالب   -ثالثا

 الطالب  باقي  وحث   كما تولي الكلية أيضــاً إهتمام كبير بالطالب المتفوقين لتشــجيعهم على مزيد من التفوق واإللتزام ولتحفيز

  منا الدكتورة  األسـتاذة  رعاية التفوق. ومن أسـاليب الدعم للطالب المتفوقين تنظيم مسـابقة الطالب والطالبة المثالية، تحت   على

راف الكلية،  عميدة بركات  د األكاديمي العام ورائد   الصـاوي تامر/د   وإـش ر بالكلية  لجنة المرـش ي   .األـس وقد فاز هذا العام الدراـس

اني  والمركز  ،  المنوفي  ـطارق  محـمد   /الـطاـلب ( بنين)  األول  ـبالمركز   األول  ـبالمركز  وـفازت   ،  عمرو  ادهم  /الـطاـلب (  بنين)  الـث

  المغربي  روان/الطالبة من كال فازت  كما.    موســــى  تســــبيح  /الطالبة(  بنات )  الثاني زوالمرك,  ايهاب   ســــلمي  /الطالبة(  بنات )

 .المتميز الطالب  بجائزة شربام هنا/والطالبة

 للســماح  بخصــوص الطالب الملتحقين بالكلية عند مســتوى لغة انجليزية متقدم،  كما تم تقديم إلتماس إلى الســادة إدارة الجامعة

 عدد   يســتكملوا  حتى الحالية  الدراســية  خطتهم  عن زيادة( معتمدة  ســاعة  2)  بعدد (  UGE 04) لمقرر التســجيل  الطالب   لهؤالء

 وهؤالء الطالب هم: .تأخير دون( ساعة 144) التخرج عند  األكاديمية ساعاتهم

الطالب  نسبة

الحاصلين على أقل  

  %60من 

 )بعد التحسين( 

الطالب الحاصلين   نسبة

   %60على أقل من 

 )قبل التحسين( 

أجمالى  

 الطالب 
 الكود  المقرر 

10.7 16.4 102 Theory of Tourism TM 101 

27.3 27.5 88 Ethics and Human Rights GEN 103 

11.9 13.33 93 History and Civilization of Ancient Egypt GEN 109 

6.9 43.18 91 Business Administration GEN 102 

4.3 13.88 94 Introduction to Economics GEN 101 

15 36 20 Second Foreign Language French FSL 101 

32.4 73 37 Second Foreign Language Italy ISL 101 

 االسم ID م
مسنننننننتنننوى 

 اإللتحاق

المسنتوى/عدد سناعات  

 الخطة الدراسية

Earned 

Credit 

Hours 

 Remaining 

Credit 

Hours 
CGPA 
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ا   المقدمة إلدارة الجامعة:أهم اإللتماسات  -رابعا

 تم تقديم العديد من االلتماسات التي تم الموافقة عليها هذا العام الدراسي، وملخص أهمها ما يلي:

 سبب اإللتماس ID الطالب

 لعدم التأخر تسجيل مقرر خارج الخطة 201700006 اسراء عبدهللا عبد السالم

 الخطة لدواعي التخرجتسجيل مقرر خارج  201500053 روان على حسن

 لدواعي التخرج Self-studyتسجيل مقرر خارج الخطة  201500055 نيرة طارق سعيد كامل

 ساعات( 3دفع عدد الساعات المسجلة فقط لدواعي التخرج ) 201500055 نيرة طارق سعيد كامل

 ساعات( 4التخرج )دفع عدد الساعات المسجلة فقط لدواعي  201501339 روان محمد أحمد جمال

 ساعات( 5دفع عدد الساعات المسجلة فقط لدواعي التخرج ) 201501340 سارة احمد هاشم

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600188 مريم محمد غريب

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600201 ادهم عمرو عبد اللطيف

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600162 احمد مصطفى كامل

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600163 امنية عادل

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600168 تسنيم عدنان

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600177 عمرو السيد فرج

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600206 مونيكا مدحت

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201601026 محمود اسامة

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600208 محمد ايهاب حمزه

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201500047 مى عالء

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 20160076 عمر طارق الكاشف

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600165 ايمان وليد

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600197 يارا ماجد

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600202 امنه مجدى

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600185 مروان محمد

1 5716090 
زيناد خنالند فناروق توفيق  

 ابراهيم
English 2 

Junior-Hotel / 

17Hrs. 
90Hrs. 54Hrs. 

3.1 

2 5716092 
عنناطف محمنند   سننننمنناء 

 حسن طه

English 2 Junior-Tourism / 

16Hrs. 
94Hrs. 50Hrs. 

2.67 

 أحمد محمد عبد القادر 5717009 3
English 2 Sophomore-

Tourism / 19Hrs. 
71Hrs. 73Hrs. 

3.1 

 عمر طارق الكاشف 5716036 4
English 2 Junior-Hotel / 

17Hrs. 
105Hrs. 39Hrs. 

2.9 

 أحمد طارق عبدهللا علي 5716002 5
English 2 Senior-Tourism / 

19Hrs. 
107Hrs. 37Hrs. 

3.21 

 فراس تامر العشري  5717053 6
English 2 Sophomore-General 

/ 19Hrs. 
68Hrs. 76Hrs. 

2.21 

 هنا عالء أبو بكر 5717097 7
English 2 Sophomore-

Tourism / 19Hrs. 
71Hrs. 73Hrs. 

3.12 

8 5717047 
عمر هشام محمد فتح 

 هللا

English 2 Sophomore-Hotel / 

19Hrs. 
71Hrs. 73Hrs. 

2.96 
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 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600180 محمد ايهاب عبد الفتاح

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201501341 كرلس عادل تكال

 ساعات( لدواعي التخرج 3إضافة ) 201600198 يمنى حافظ

وال   ـساعة جديدة حيث أنه من المتعثرين 11الـسماح للطالب بتـسجيل  201800370 عبدالرحمن خالد عبد العال

 يوجد أي مقرر قديم مفتوح له

الســيســتم يعتبره متعثر رغم انه لم يمضــي بالكلية ســوى الطالب كان  201800283 المعتصم باهلل ابراهيم محمد

 فصل دراسي واحد ولكنه قد قام بعمل وقف قيد قبل ذلك

الـسماح له بتسجيل ساعة اضافية جديدة رغم انه متعثر وذلك لدواعي   201100004 عادل عبد الكريم السيد

 التخرج

المقررات الباقية للتخرج على الـسيـستم القديم  الـسماح للطالب بتـسجيل   5708050 محمد عمر عفيفى

 مع السماح له بتسجيل ساعات اضافية للتخرج

 السماح للطالب بتسجيل المقررات الباقية للتخرج على السيستم القديم  5709014 سيمون سميرابراهيم

 بكود مختلفحذف مقرر سبق الرسوب فيه، تم تم النجاح فيه ولكن  5709014 سيمون سميرابراهيم

الـسماح للطالب بتـسجيل المقررات الباقية للتخرج على الـسيـستم القديم   5710010 محمد مدحت همام

 مع السماح له بتسجيل ساعات اضافية للتخرج

تبدال 5709014 سيمون سميرابراهيم  بمقرر TM461 الطالبة  فيه  رـسبت  قد  كانت اختياري مقرر اـس

ــوف آخر اختياري ــته  الطالبة  تقوم سـ ــل هذا  بدراسـ ــي    الفصـ الدراسـ

TM474 

ــتوى األول من اللغة اإليطالية  201000001 عزيز محمود ليزا ــجلة المسـ  ISL101الطالبة كانت مسـ

ية  بعد ذلك   FSL101ولكنها قامت بتغيير اللغة الثانية لتصـبح الفرنـس

 وبالتالي نطلب من ـسيادتكم إلغاء مقرر اللغة الثانية اإليطالية من بيان

 الحالة.

 

ا   الطالب المنقطعين: -خامسا

( تتبع حالة الطالب المنقطعين منذ عدة فصــول دراســية أو الذين تأخروا في التســجيل 2020/ 2019تم في بداية فصــل )ربيع  

 أسباب ذلك، وكان ملخص التقرير حول هؤالء الطالب ما يلي: عن طريق التواصل معهم للوقوف على  هذا الفصل الدراسي

 

ID السبب الحالة إسم الطالب 

 منقطع  مصطفى محمد هشام  201600190

انقطع عدة مرات آخرهم هذا الفصل الدراسي  

وقد تم االجتماع مع ولي األمر عدة مرات 

للوقوف على أسباب عدم االنتظام وفي كل مرة 

بالوعد بأن الطالب سوف يقوم  يقوم ولي األمر 

باإلنتظام بدءا من الفصل الدراسي القادم وهو ما 

 ال يتم تنفيذه 

 منقطع  مروان محمد سيف  201600186
مسافر الي تركيا ولن يقوم بالتسجيل هذا الفصل  

 الدراسي 

 منقطع  شهاب علي إبراهيم 201900713

الطالب أبدى رغبته في العدول وتم اإلتصال 

مرة بولي األمر للحضور ولكنه لم أكثر من 

 يستجيب 

 الطالب مرفوض من الوزارة  غير مقيد  أحمد أحمد السيد  201900709

 منقطع  وسام عماد الدين سعد  201800469
أبدى ولي األمر رغبته في اجراء عدول للطالب 

 ولكنه لم يقم بذلك بعد 

 تستكمل دراستها الطالبة ستتزوج ولن  منقطة  بدريه محمد محسن  201800287
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ا   الطالب العائدين من العدول:  -سادسا

ــهد هذا العام الدراســي رجوع عدد من الطالب الذين كانوا منقطعين عن   ــة لفترة طويلة، وكذلك الذين كانوا قد قاموا ش الدراس

 بالعدول عن الدراسة بالكلية، وهم:

ID إسم الطالب 
 احمد منصور على محمد الغول 201600200

 محمد الدوشي محمد 201800472

 تحويل داخلي روان مدحت جابر حافظ 201800354
الطالبة قد حولت من الكلية إلى كلية حقوق ولكنها  

 مازالت موجودة على السيستم كطالبة في الكلية 

 منقطع  المعتز باهلل حسام اسماعيل  201800282

وغير 2020  -2019الطالب منقطع من خريف 

الجديد بالرغم من ارسال  موجود على الموقع 

أسمه وتم االتصال بالطالب عدة مرات ولكن 

 تعذر الوصول اليه 

 منقطع  احمد محمد سعد ابراهيم  201800194

وغير 2020  -2019الطالب منقطع من خريف 

موجود على الموقع الجديد بالرغم من ارسال  

أسمه وتم االتصال بالطالب عدة مرات ولكن 

 تعذر الوصول اليه 

 منقطع  ناجي فريد 201900693
ال يقوم الطالب أو ولي األمر بالرد على التليفون 

 2019/2020منذ خريف 

 منقطة  أميرة صبري 201700010

  2018/2019آخر تسجيل للطالبة كان خريف  

وال تقوم الطالبة أو ولي أمرها باإلستجابة  

 لإلتصال بهم

201802444 
)مكرر مرتين   نور الدين خالد

 بالقائمة المرسلة(
 منقطع 

 الطالب مسافر للخارج 

 2018/2019آخر تسجيل له كان خريف 

 منقطة  مى عصام عبد العزيز 201900703

الطالبة مسافرة الى السعودية و لن تكمل دراستها  

بالكلية حيث أن أسرتها )األب و األم( موجودين  

بالسعودية  وتم االتصال بأخيها و الذى أكد  

 رغبتها فى العدول

 منقطة  خلود تركي محسن 201100002

أنها  الطالبة تم األتصال بها أكثر من مرة وافادت

 لظروف شخصية لن تسجل هذا الترم

ملحوظة: هذه الطالبة أسمها غير مسجل علي  

وقد تم اإلخطار  power campusال  برنامج

 ً  سابقا

 الطالب قام بالتحويل الى كلية اعالم تحويل داخلي عمر أحمد ياقوت 201800371

 منقطعة ياسمين خالد 201500049

الطالبة منقطعة وال تســتجيب هى وال ولي أمرها.  

كما أنها ال توجد على الـسيـستم الجديد رغم ارـسال 

 إسمها

 لم تسجل سالى صبحى عبد السالم محمد 201900707
ــال بـه وولي امره اكثر من مره دون  تم اإلتصـــ

 استجابة

 لم يسجل زياد عصام زكى محمد محمد 201900714
ــال بـه وولي امره اكثر من مره دون  تم اإلتصـــ

 استجابة

 لم يسجل احمد عالء حسن السيد دسوقي 201500038
ــال بـه وولي امره   اكثر من مره دون تم اإلتصـــ

 استجابة

 سحب ملف وغير موجود على النظام عدول احمد رزق خميس 201900480

 سحب ملف وغير موجود على النظام عدول أحمد صبري حسن 201900495
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 احمدعبدالحميد سيد ابو طالب 201500059

 احمد طه طه مصطفى 201300002

 سميرابراهيم  سيمون 5709014

 محمد عمرو عبد المقصود  201200081

 السيد حسن  محمد هللا رحمه 201600200

ا   ورش عمل اإلرشاد األكاديمي: -سابعا

ــاد  ــدين األكاديميين، إلى جانب اإلجتماعات الدورية لإلرشـ ــادة المرشـ ــة عمل للسـ ــي تنظيم ورشـ يتم في بداية كل عام دراسـ

 األهداف التالية:األكاديمي، وذلك لتحقيق 

 .وتحسين أدائهم نيكاديميمهارات المرشدين األكفاءة ورفع  .1

 .ةليات التعامل مع الطالب المتعثرين والحاالت الحرجما تم تنفيذه من آمناقشة  .2

 الرد عن أي استفسار أو تساؤل يتعلق باإلرشاد األكاديمي. .3

 ديمي.مناقشة أي مشكلة أو إجراء يلزم اتخاذه يتعلق باإلرشاد األكا .4

 التأكيد على جميع قواعد اإلرشاد األكاديمي والتعريف بما يستجد من تعليمات  .5

 

 .تمثيل للطالب فى اللجان ذات الصلة •

، وكذلك  والمشاركة فى وحدة ضمان الجودة  ،  ومجلس الكلية  ،  طالب فى مجالس األقسام العلمية  ممثلين عن ال  شاركي ➢

  ،  ولجنة الشكاوى والمقترحات ،    لجنة شئون التعليم والطالب واإلرشاد األكاديمى  اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية مثل  

. وقد كان إختيار الطالب الممثلين بهذه اللجان بناءاً على عدة عوامل مثل إنتظامهم دراسياً وإتسامهم  ولجنة تطوير البرامج

هم على الحوار ، وقدرتهم على قيادة زمالئهم ، وقدرتهم على اإلستماع لشكاوى ومقترحات زمالئهم بالجدية واإللتزام وقدرت

 على المستويات المختلفة ، فضالً عن رغبات زمالئهم فى تمثيلهم لهم بهذه المجالس واللجان. 

لمسـتويات الدراسـية المختلفة ، فضـالً عن تفعيل دور اإلتحادات الطالبية بالكلية وإنشـاء إتحاد الطالب الممثل من طالب ا ➢

اإلعالن عن   ة ـب اـمت الكلـي ث ـق ــح  حـي اب الترشــ ات األربـعة  فتح ـب ــتوـي ــتوى من المســ اد الطالب بـكل مســ ات اتـح اـب النتـخ

(Freshmen – Sophomore – Junior - Senior وقد ، )  ــر   )لجنة اآلتى من  مكونة  اإلتحاد   لجان كانت   لجنة -األس

ــاط ــاط  لجنة -واإلعالمى    الثقافى  النشــاط لجنة -الرياضــى   النش ــاط  لجنة -العامة  والخدمة الجوالة  لجنة -الفنى   النش  النش

 والتكنولوجى( العلمى النشاط لجنة -والرحالت  اإلجتماعى
 

 
 توفير الموارد الالزمة لألنشطة الطالبية. •

ل مث  للطلبه لممارســه االنشــطة المختلفة  2.30الي الســاعه  12.30الكليه ســاعتين اســبوعيا يوم الثالثاء من الســاعه  تحدد  ✓

ــابـقات العلمـية  ـــطة العلمـية مـثل )المســ ـــطة الثـقافـية   –الـندوات العلمـية   –الرحالت العلمـية    –األنشــ .... وغيرـها( ، األنشــ

ــابقات الثقافية   ــابقات كرة القدم   –)المس ــية )مس ــطة الرياض ــلة   –... وغيرها( ، األنش ــطة    –كرة الس ... وغيرها( ، األنش

... وغيرها( ، األنشـــطة الفنية )معرض  –زيارات دار المســـنين   –أليتام  زيارات دار ا –اإلجتماعية )الســـوق الخيرى  

.... وغيرها( ، نـشاط    –  Dish Party –مهرجان االلوان    –الرـسم على األـسفلت  –  Talent Show –الرـسم والتـصوير  

 .ويشارك في األنشطة الطالبية نسبة عالية من الطالب بالفرق الدراسية المختلفة،  االسر الطالبية

 

ملعب كرة  2  –كرة قدم  ، والتى تشـمل المالعب الرياضـية )ملعب نجيلة  لممارسـة األنشـطة الطالبية   توفر الجامعة أماكن ✓

ــى   ــلة   –ملعب لكرة الطائرة  –قدم خماســ ترابيزة تنس طاولة( ،   1 –ملعب تنس   2  –ملعب لكرة اليد   –ملعب لكرة الســ

مشاهد ، ومبنى الكافيتريا    500يتسع لــــــــــــ    2م  800بى بمساحة  مشارك ، والمسرح الطال  1000وصالة مؤتمرات تسع 

%( ، والمدرج الرئيسى  0.6)  2م1000%( ، وقاعة إستذكار الطالب بمساحة  0.6)  2م1000واألنشطة الطالبية بمساحة  
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لعاب  م ، وكذلك مدخل الكلية إلقامة بعض المســابقات واأل300( بمســاحة  D112للندوات والمســابقات الثقافية وغيرها )

 الطالبية

 التغذية الراجعة للطالب عن الخدمات والدعم المقدم لهم. •

ــين لهذه المنظومة    –بقياس آراء الطالب  تقوم الكلية  ✓ ــس ــاركين المؤس ــبة من    –بإعتبارهم المش ــائل المناس ــتخدام الوس بإس

إسـتبيانات ولقاءات , حيث يتم إسـتقصـاء آرائهم فى أسـاليب التعلم الذاتى المسـتخدمة )التعليم التفاعلى( ، الدعم األكاديمى  

لعادلة للطالب المتفوقين والمتعثرين ، اإلمكانات المادية والتعليمية ، والوـسائل التعليمية الداعمة ، والمكتبة ، الممارـسات ا

 والمســاواة بين الطالب ، خدمات شــئون الطالب ، اإلرشــاد األكاديمى ، األنشــطة الطالبية ، الخدمات الطبية وغيرها ,

وتقدم النتائج لوحدة الجودة لعرضـــها  ’  التعرف على درجة رضـــا الطالب , بهدف  راءهذه اآللكلية بتحليل وتقييم  وتقوم ا

اإلقـسام لمناقـشتها وكتابة تقارير عنها ثم العمل على حلها فى ـضوء ما يتوفر من    على عميد الكلية ومجلس الكلية ومجالس

 ., و تتم مناقشة هذه النتائج إمكانيات. ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ القررات المناسبة بشأنها

 .بارزة بالكليةوضـــعه في أماكن تم  صـــندوق لتلقــــي شـــكاوي ومقترحــــات الطـــالب تتيح الكلية  ✓
 

ه  توفر وما  ومدى تنافســهم فى ســوق العمل وما قدمته لهم من معاونة فى مجال التوظيف   الكليةنتائج رصــد حالة خريجى   •

 .برامج للتنمية المهنية و التعليم المستمر وفقا الحتياجات و لتطورات سوق العمل من

 

تقوم الكلية باعداد ورم عمل عن التوجه الوظيفى بحضور عدد من رجال الصناعة و الخريجين و طرح العديد من  ➢

مستحدثات سوق العمل المرتبط بتطور النقاط الهامة التى تدور فى اذهان الخريج و يقوم رجال الصناعة بالرد فى  ضوء 

 الصناعة .

 

 -تتضــمن تنمية المهارات الحديثة التى يتطلبها  تســاهم فى التنمية المهنية للخريج والتى  برامج متنوعة  قامت الكلية بتوفير   ➢

التعلم المســـتمر  ســـوق العمل فى التخصـــص مثل برامج التنمية المهنية وتنمية مهارات ريادة األعمال والتوظف وبرامج  

ــيرة الذاتية  –إدارة الوقت ) ــية  –بناء الفريق   –كتابة الس ــخص ( وذلك من خالل مركز ريادة األعمال  مهارات المقابلة الش

ــب خريجى  ”Career Development & Entrepreneurship Center “CDECوالتوـجه الوظيفى ) ( مـما يككســ

 العمل السياحى والفندقى. الكلية المهارات المهنية التى تواكب مستجدات سوق
 

يها  تسـويق خريجيتم عقد الملتقى السـنوى التدريبى والتوظيفى الذى يعد ملتقى للمؤسـسـات السـياحية والفندقية وغيرها ,  ل ➢

 ، والحصول على فرص توظيف لهم فى مختلف المجاالت السياحى والفندقى  فى سوق العمل
 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية :   -10

 بتوضيح ما يوجد مما يلى :  الكليةفى هذا الجزء تقوم 

 ما قامت بتنفيذه من خطتها البحثية . •

ر الدولية  العلمية المؤتمرات  في المشـاركة على  المعاونة  والهيئة التدريس  هيئة أعضـاء  لتشـجيع  آلية  وتفعيل  وضـع ✓  والنـش

 دولية مجالت  في
ــتفاده ✓ ــاء العلًمي البحث   نتائج من  االس ــت  قد  و  المقررات  تطٌوير فًي  بالكلٌية  المعاونة  والهيٌئة التدٌريس  ٌهيئة  العض  حرص

ــتـفادة  على الكلـية ــافة تمت   حيث   التعليمية، العملية في العلمـية  األبـحاث  من  األســ  العلمية  األبحاث  من األجزاء  بعض  إضــ

  تم ما و المقرر  تقارير على  بناءا  ذلك  و  عليها القســم  مجلس موافقة بعد  وذلك للمقررات  التدريس  هيئة  بأعضــاء  الخاصــة

 تصحيحية إجراءات  من إعتماده

 ما قدمته من دعم للباحثين .  •
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  ورؤســاء الكلية  إدارة  مع  بالتنســيق الجامعة  تقوم حيث  العلمى البحث  أغراض   جميع  ســنويا المخصــصــة  الميزانية  تغطى ➢

 الفرصـة  اتاحة  شـأنها من  سـياسـة الكلية  وتنتهج.  العلمى  بالبحث   الخاصـة العلمية والكتب  المراجع  بتوفير العلمية  األقسـام

 . المختلفة األقسام إلحتياج طبقا بالكلية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء من لكل االمكانيات  هذه استخدام لتسهيل

  التمويل  وتم العلمى البحث   تشــــجيع  على يدل مما  بالتصــــاعد   تتســــم العلمى للبحث  للكلية  ســــنوية  ميزانية الجامعة  تقدم ➢

  اآلتية للمجاالت 

  العلمى البحث  كفاءة من ترفع التى التدريبية الدورات  و العلمية المؤتمرات  حضور -1

  العلمية الترقيات  ومكافآت  والدولية المحلية البحوث  نشر تمويل  -2

 العلمى البحث  لتمويل جزء القادمة األعوام فى منها ليخصص  الذاتية مواردها تنمية الى الكلية تسعى -3

 تقوم الكلية بصرف مكافاءات مالية لمن حصل على درجة علمية مثال:  ➢
o ا.م.د/ اسالم فتحى    أستاذ مشارك بقسم ادارة فنادق 
o  أ/ عمرو فؤاد    مدرس مساعد بقسم ادارة فنادق 
o                      أ/ عمرو المغربى   مدرس مساعد بقسم سياحة 
 تقوم الكلية بمنح أجازات تفرغ الى كل من هو مسجل لرسالة ماجستير ودكتوراه  والتالي أسمائهم: ➢
o مدرس مساعد بقسم إدارة فنادق   أ/ حمادة جمال 
o أ/ عادل سمير                      مدرس مساعد بقسم إدارة فنادق 
o  مدرس مساعد بقسم إدارة فنادق   أ/ عمرو فؤاد 
o  معيد بقسم إدارة فنادق    أ/ عبد هللا محمد 
o       أ/ باسنت شاهين                      مدرس مساعد بقسم سياحة 
o       أ/ عمرو المغربى                      مدرس مساعد بقسم سياحة 
o عد بقسم سياحة      أ/ أمل أبو الدهب                     مدرس مسا 

 

 تفعيل الكلية آليه لتسويق االبحاث العلمية  ➢

 يتم اعداد ملف بأسماء البحوث وملخص عنها يكون شامال للنتائج التي تم التوصل اليها.   -1

 يتم رفع ملخص االبحاث علي موقع الكلية.   -2

 لتفعيل البحث ميدانيا وتحقق االستفاده للمجتمع. يتم مخاطبة الجهات التي قد تستفيد من نتائج تلك االبحاث  -3

 االعالن عن البحوث العلمية واالنتاج العلمي في المؤتمر السنوي للكلية وفي لقاءات رجال الصناعة.  -4

عند رغبة احدي الجهات في تطبيق احد المشروعات بشكل ميداني تقوم الكلية بمنح الباحث يوم تفرغ للتطبيق   -5

 الميداني.  
 ي حالة وجود عائد مادي نظير تسويق اجد البحوث يتم توزيع هذا العائد وفق ما يلي  ف -6

                                                                     % للباحث.60 -أ
 % للكلية لتمويل البحث العلمي. 40-ب 

 

 اضافاتها للبنية التحتية للبحث العلمى إن وجد . •
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 D624قامت الكلية بإنشاء مكتبة لألقسام بالدور السادس  ✓

 جهاز كمبيوتر لها 2وتخصيص   Digitalكما قامت الكلية بإنشاء مكتبة إلكترونية  ✓

 تم انشاء فهرس الكترونى لمكتبة الكلية ✓

  عددا من المراجع العلمية الحديثة فى مختلف التخصصات بناء على طلب كل قسمتوافر   ✓
 

ــورة محليا ودوليا ) عن العام المعدد  • ــىاألبحاث المنش ــتركة مع   اض ــاء هيئة التدريس بها واألبحاث العلمية المش ( ألعض

 مؤسسات علمية محلية أو دولية إن جدت .

 

 االسم  م
الجامعه  
التي تم  

 التخرج منها 
 التخصص  القسم العلمي 

  االبحاث عدد
  دوليا    المنشورة 

 ومحليا  

1 
  محمد  غادةا.م.د 

 بسيونى عبدالفتاح
جامعة  
 االسكندريه

 1 سياحة  دراسات سياحيه 

 د.لمياء ابراهيم 2
جامعة  
 االسكندريه

 1 سياحة  دراسات سياحيه 

 د. محمود عبد الرؤوف  3
جامعة  
 االسكندريه

 سياحة  سياحيه  دراسات 
 
3 

 د. تامر الصاوي  4
  جامعة

 االسكندريه
 سياحة  سياحيه  دراسات 

 
1 

 ا.م.د.اسالم محمد فتحي  5
جامعة  
 االسكندريه

 1 فنادق  ادارة دراسات فندقيه 

 3 فنادق  ادارة فندقيه  دراسات   د. ايهاب فتحى  6

 ا.حماده حسن  7
  جامعة

 االسكندريه
 ادارة فنادق  دراسات فندقيه 

 
1 

 ا.عمرو فؤاد  8
  جامعة

 االسكندريه
 ادارة فنادق  دراسات فندقيه 

 
1 

 

 بحثية محلية أو دولية أو المؤتمرات العلمية شاركت فيها .أى مشروعات  •

ياحة كلية  من ـشارك وفد  ➢ تاذ   برئاـسة فاروس  جامعة –  الفنادق وإدارة  الـس ياحة  كلية  عميد  بركات   منى  /الدكتور  األـس   الـس

ــتراك الفنادق وإدارة ــر  الثاني المؤتمر  فاعليات  في  باالشـ ــياحة  عشـ ــيافة  للسـ   الفيوم جامعة  نظمته  الذي  واآلثار  والضـ

الينتو جامعة  مع  بالتعاون  حيث   الفيوم  بمدينة  نورياس  بمنتجع  2020 فبراير  ٢٩  –  ٢٧ من  الفترة في وذلك  اإليطالية  ـس

  المؤتمر  جلـسات   من عدد  في  التحكيم  لجنة  كرئيس لمـشاركتها بركات   منى  /الدكتور األـستاذ   بتكريم  المؤتمر لجنة قامت 

/    الدكتور من كالً   قام  وقد  هذا. بحث  أفـضل  جائزة  لنيل  المقدمة  األبحاث   تقييم لجنة في  كعـضو  مـشاركتها إلى  باإلـضافة

 مـشترك  بحث   بتقديم الـسياحة  بقـسم المدرس –  الـصاوي  تامر/   والدكتور الـسياحة  بقـسم  المدرس –  الرؤوف  عبد  محمود 

  من  بدالئل مزود )  والســـفر  الســـياحة  لخدمات  الرقمي  التحول في  المســـتخدم  ينتجه  الذي  المحتوى  تأثير  قياس  ”بعنوان

 تحت   ببحث   الســياحة  بقســم المســاعد  المدرس – الدهب  أبو أمل/   األســتاذة شــاركت  كما  ،(”المصــرية الســفر  وكاالت 

 السياحة صناعة في جديدة وإمكانيات  الجديدة العلمين مدينة نموذج: مصر في الرابع الجيل مدن”  عنوان
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على مدى فصلين  بتنفيذه من أنشطة لتحقيق خطتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة  الكلية ما قامت  •

 2020-2019خريف و ربيع وفقا لتقرير ما تم انجازه بصلى  دراسيين 

 
 2019لكلية السياحة و إدارة الفنادق خريف  أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أوال:

 

 -: الميدانية  البحثية المشاريع

 

 المشروع الميدانى البحثى: “مشروع اثراء التجربة السياحية للسائح من خالل المجتمع المحلي السكندري  ❖
 

شاركت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الحدث السنوى الذي تقيمه جامعة فاروس الستعراض المشاريع             

الجامعة في المقررات المختلفة انطالقا من مسئوليتهم المجتمعية وتحقيقا  البحثية المجتمعية التى ينفذها طالب كليات 

 لفكر ربط التطبيق العملي بخدمة المجتمع 

حيث قام طالب قسم السياحة بالفرقة الثالثة والرابعة بعرض مشروع اثراء التجربة السياحية للسائح من خالل المجتمع  

التحكيم  بفكرة المشروع ومنهجيته وقد أعرب ا/ عبد الوهاب محمد نائب مدير ولقد أشادت لجنة ،  المحلي السكندري

  2020ادارة التراخيص بوزارة السياحة و االثار  على ان الوزارة حاليا بصدد إطالق موقع الكترونى بداية من يناير  

 يقوم على تقديم نفس خدمات مشروع كلية السياحة وإدارة الفنادق جامعة فاروس 
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 - :وحدات انتاجية خدمية ❖
 

 2020-2019أنشطة وحدة الخدمات السياحية خريف  - 1

عدد كبير من البرامج السياحية التي يستطيع العميل االختيار بينها طرحت وحدة الخدمات السياحية بالكلية و نظمت  

العين السخنة ( ،  –الجونة  –الساحل الشمالي  –مرسي مطروح   –مرسي علم   –طابا   –الغردقة  –منها ) شرم الشيخ 

ك للفرد باالقامه اربعة ايام   700باختالف المستويات و بأسعار تبدأ من   عض البرامج .ب ىثالث ليالي ف -جنيها

  –قبرص  –اوكرانيا   –تونس  –هذا و باإلضافة إلي برامج الرحالت الخارجية للمقاصد السياحية اآلتية ) لبنان 

ليالي في بعض البرامج ، مع امكانية توفير   3  –ايام  4للفرد باالقامه  4990فرنسا ( ، و باسعار تبداك من  –تركيا  

 .  ، و تنفيذ برامج سياحية خاصة حجز رحالت للطيران ، فنادق ، ليموزين

 : االنتاجية الفندقية الوحدة ❖

يرادات الكلية وذلك من خالل مبيعاتها من المنتجات المختلفة على النحو التالى: إتساهم الوحدة بشكل يومى فى       
سندوتشات برجر, وغيره  كرواسون سادة ، كرواسون بالجبنة ، كرواسون بالبسطرمة ، باتية ، دانش ، بيتزا ، مكرونة ، 

ذلك من خالل األنشطة المنتوعة للوحدة من خالل إعداد وتقديم قوائم الطعام المتنوعة للمناسبات المختلفة  على سبيل  
 كذلك أعداد المأكوالت النصف المجهزة أو المجهزة ،  المثال حفالت اإلفطار الجماعى
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 المنتجات التى يتم انتاجها داخل الوحدة االنتاجية الفندقية  بعض ❖

 

 

 

ا  ❖  :   مجتمعية خيرية أنشطة -: ثالثا

 السائح  بسلوكيات و اإلنسان بحقوق للتوعية حملة -1

 مقرراألخالقيات  أساتذة مع بالتعاون  بالكلية الطالبية لألنشطة التابعة والتكنولوجية العلمية اللجنة نظمت          

  وهيبة دينا /د .أ من كل قدمها المسئول السائح بسلوكيات  و  اإلنسان بحقوق للتوعية حملة  بالكلية اإلنسان وحقوق

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء والسادة الكلية عميد   بحضور الدهب  أبو أمل.أ ، الرؤف عبد  محمود /د  ،

 : شملت  فعاليات  على الحملة اشتملت  حيث  والموظفين

 اإلنسان  بحقوق  للتوعية فاليرز وتوزيع األنسان  حقوق عن بوسترات -

 اإلنسان  حقوق  عن فيديو و تقديمى عرض -

 اإلنسان  حقوق مجال فى بارزة مساهمات  لها التى الشخصيات  أشهر عن تقديمى عرض -

 (. تريزا األم  دور تمثل طالبة) الشخصيات  أشهر من نموذج تقديم-

 الرؤف  عبد  محمود .د  قدمها المسئول السائح عن وفيديوهات  تقديمى عرض -

 الطالب  مع التدريس هيئة وأعضاء الكلية لعميد  تذكارية صور التقاط  و والحفل الحملة نهاية-
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 الخاصة دار ماليكة لرعاية المسنين من ذوي اإلحتياجات زيارة إلي  -2

جامعة فاروس في صحبة بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -, قام طالب كلية السياحة وادارة الفنادق         

هدفت الزيارة   دار ماليكة لرعاية المسنين من ذوي االحتياجات الخاصه ، المعاونة بالكلية, بتنظيم زيارة إلى

تشجيع الطالب على ضرورة إدماج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع, والتأكيد على حقوقهم في  إلى 

 الرعاية 

 



 
 
 
 
 
 

 

56 
 

 باألسكندرية فــاروس جامـــعة
Pharos University in Alexandria 

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

 
 

 

 المدرسية لألدوات  الخيري السوق3-

 وذلك  النظرى المبنى بمدخل فاروس جامعه الفنادق وادارة  السياحة بكليه الخيري السوق افتتاح تم       

 واالشراف الخيري السوق بتنظيم الطالب  وقام بالكليه  المعاونه والهيئه التدريس هيئه  اعضاء كافه بحضور

 خالل من وذلك  عليه

 بالنشاط  الخاصه الطاوالت  على المدرسية األدوات  بترتيب  الطالب  قيام•

 رمزيه  باسعار  بالكليه  للعاملين المدرسيه االدوات  ببيع   المشاركين الطالب  قيام•

  – برايات  ––– اقالم  –  كراسات )  المختلفه المدرسيه دوات األ من العديد  بشراء  بانفسهم الطالب  قام حيث 

  بوضع الطالب  وقام( الخ............وغيره رسم كراسات  – الوان علب   – جاف اقالم– رصاص  اقالم -مساطر

 جدا رمزيه سعاربأ بالجامعه للعاملين وبيعها  متساو بشكل األكياس هذه  على وتوزيعها أكياس فى األدوات  هذه

 . االسعار غالء ضوء في وذلك الجديد  الدراسي العام بمناسبه  مساعدتهم بهدف وذلك

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

57 
 

 باألسكندرية فــاروس جامـــعة
Pharos University in Alexandria 

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

 

 

 
 

 بطاطين بال ة لكلية السياحة وإدارة الفنادق للتبرعالسنوي  الحملة -4

إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة  نظمت اللجنة االجتماعية التابعة لألنشطة الطالبية بالكلية تحت إشراف         

حملة لتوزيع البطاطين على بعض األسر بمنطقة زاوية عبد القادر للوقاية من برد الشتاء بالتنسيق مع جمعية  

االستقرار الخيرية ، حيث قام الطالب بشعور نابع من المسئولية اإلجتماعية وضرورة المشاركة فى جهود 

بطانية وتوزيعها على هؤالء األسر بعد دراسة حالة كل أسرة. وقد لقى  90تخفيف أعباء غير القادرين بشراء 

الطالب تشجيعا معنويا من  أ.د/ رمضان أبو العلى نائب ئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على  

 . هذه المبادرة وضرورة استمرار مثل هذا النوع من المبادرات 
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ا : الندوات و  ❖  ورش العمل رابعا

 ورشة عمل عن التغذية الصحية -1

ندوة بعنوان التغذية الصحية تحت شعار" صحتك فى أكلتك" ، وقد قام بتقديم  هذه الورشة أ.م.د تم تنظيم         

حنان الجمل بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  لمجموعة من طالب الكلية يوم  

لسليمة  والمتوازنة  بهدف التوعية الصحية حول التغذية ا D609بالقاعة     2019- 11- 19الثالثاء الموافق 

واتباع العادات الغذائية السليمة وتجنب العادات الغذائية الغير صحية ، وكذلك  تقديم االرشادات العلمية 

 المالئمة للوقاية من أمراض سوء التغذية أوالسمنة واإلجابة على تساؤالت الطالب المختلفة. 
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 How to studyوشة عمل تحت عنوان   -2

 How toورشة عمل تحت عنوان   جامعة فاروس باإلسكندرية -الفنادق وإدارة السياحة كلية نظمت             

study  بركات بتوضيح االخطاء   قامت من خاللها ا.د / منا ، 10/2019/ 23  الموافق الثالثاء وذلك يوم

الشائعة و التي يقوم بها الطالب اثناء المذاكرة و ذلك لتجنبها خاصة و نحن على اعقاب امتحانات الفصل 

 .  2020-2019الدراسي خريف 

كما اوضحت سيادتها كيف ينظم الطالب وقتهم اثناء المذاكرة ، وقد اعرب الطالب عن امتنانهم لتلك الورشة و  

، لمعرفة   Google Form، و خاصة و انه تم توزيع استبيانات علي الطالب  من خالل  استفادتهم منها

آرائهم و المشاكل التي تقف امامهم اثناء المذاكرة ، و قد استعرضت سيادتها تحليل االستبيان و الوقوف علي 

 االيجابيات و السلبيات في المذاكرة من خالل هذا التحليل .
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❖  ً  المناسبات  و  االحتفاالت  -:خامسا

 2020- 2019 لعام العالمية السياحة منظمة شعار تبني  و العالمي السياحة بيوم األحتفال ✓

         

  السياحة منظمة شعار متبنية العالمى السياحة بيوم للكلية والطالبى والمهنى االكاديمى المجتمع احتفل            

 أسلوب  الشعار هذا ليكون Tourism and Jobs: A Better Future For All  وهو العام أهذا العالمية

  والصناعات   السياحة صناعة على  نفسها فرضت  التى التطورات  كأحد  القادمة الفترة فى الكلية ورسالة

  ومن التميز إلى للوصول وواقع مؤكدة حتمية القريب  المستقبل وفى اآلن وأصبحت  سنوات  عدة  منذ  المرتبطة

  السياحة خبراء من عدد   حضرها عمل ورشة فى التدريس  هيئة وأعضاء طالبها الكلية دعت  المنطلق هذا

 .  السياحى المجال  فى واألكاديمية المهنية والقيادات  القرار وصناع السياحيين واألكاديميين اإللكترونية

 

 
 

 

ا  ❖  الميدانية الزيارات:  سادسا

 

 بالزا  جراند فندق الي الميدانية الزيارة -1

 جراند   فندق  الي  ميدانية  زيارة  بتنظيم   فاروس  بجامعة  الفنادق  ادارة  و  السياحة  بكلية  الفنادق  ادارة  قسم  قام           

 مادة  مقرر  في   الطالب   عليه  تدرب   ما  تجربة  و  رؤية  بهدف  6/11/2019  الموافق  االربعاء  يوم  للجامعة  التابع  بالزا

"Room Division Management" ، مجموعتين  الي الطالب  تقسيم تم ثم  بالفندق الطالب  بتعريف الزيارة بدات  

  ثم   الداخلي  االشراف  قسم  الي  توجهت   الثانية  المجموعة  و  االمامية  المكاتب   قسم  الي  توجهت   االولي  المجموعة  حيث 

 ذلك  بعد  االدوار المجموعتين تبادل

)   الفنادق  فى  الخدمات   مسئول  و  الحجز   موظف  و  االستقبال  موظف  وظيفة  مهام  علي  بالتعرف  الطالب   قام         

 و   المغادرة  حتي  الوصول  بداية  من  النزيل   استقبال  كيفية  و(  اوبرا)  الفنادق  حجز  برنامج  علي العمل  وكيفية(    الكونسيرج

  النزيل   الي   االستماع  من  بداية مهني باسلوب   المشكالت   بعض   مع  التعامل  و   النزالء  شخصيات   مختلف  مع  التعامل  كيفية

 النزيل   يكون  ان  مثل "Upgrade" بعمل  االستقبال  موظف   فيها   يقوم  التي   الحاالت   و  له  الحلول  بعض   اقتراح  ثم   تهدئته  ثم

 الغرف  عدد   من  اكثر  حجوزات   استقبال  يجب   التي  الحاالت   و "TripAdvisor" موقع  علي  نشط  يكون  ان  او  متكرر

 .القريبه الفنادق  الي النزالء بعض   توجيه مثل النزالء جميع وصول حالة  في التعامل كيفية و المتاحة
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  و الملكيه الغرفة و الجناح و الفردية الغرفة مثل الغرف انواغ و الغرفة مشرف وظيفة مهام  علي  بالتعرف الطالب  وقام

 .الخروج الي و الغرفة الي الدخول بداية من  غرفة  كل ترتيب     يةفكي

 عمل  مثل استخداماتها انواع و قاعة لكل المتاح العدد  و بالفندق الموجودة القاعات  انواع علي  بالتعرف الطالب  قام ثم

 القاعات  تشكيالت   و المؤتمرات  و االفراح
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 اإلسكندرية   مكتبة  الي ميدانية زياره 2-

 مقرر في الفنادق وإدارة  السياحة قسمي- الرابعة الفرقة طالب  قامتم تنظيم  زيارة لمكتبة االسكندرية حيث    

convention and meeting planning مؤتمر فعاليات  بحضور ICT in our lives 

(Data science shaping the future)   د .ا إشراف تحت  وذلك ٢٠١٩ ديسمبر ٢١ الموافق السبت  يوم/  

 المدرس شاهين باسنت /ا  المعاونة الهيئة وعضو  االسكندرية بجامعة الفندقية الدراسات  أستاذ  وهيبة دينا

 يجب   التي والخطوات   التنظيم كيفية حيث  من المؤتمر تقييمحيث تم   فاروس بجامعة  السياحة بقسم المساعد 

  الفني الدعم ووسائل ، المتحدثين مع والتفاعل ، المنصة وإعداد  االفتتاحية الجلسة ومراسم التسجيل، في اتباعها

  المؤتمر ضيوف مع  والمنظمين المنظمة اللجنة تفاعل  ومدي ، coffe break ال تقديم  وطريقة ، والتقني

 .النظرية  لدراستهم تنفيذا  والحضور
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ا  ❖  : العلمية الرحالت سابعا

 " سيوة واحة إلى العلمية السياحة قسم رحلة ✓

 والرابعة   الثالثة بالفرقتين السياحة قسم لطالب  علمية رحلة الفنادق وإدارة السياحة بكلية السياحة قسم نظم          

 التعرف بهدف نوعه من فريد  عالمى  سياحى كمقصد  سيوة  واحة إلى الفنادق إدارة بقسم الطالب  من عدد   بمشاركة

 ممارسات  أهم على التعرف باإلضافة بها  السياحية المواقع إدارة مماراسات  وتقييم بها  السياحية المعالم على

- 12- 11  إلى 9 من أيام  3/ليلة 2 بلغت   زمنية لفترة يمتد  الرحلة برنامج  وكان بها،  والمتواصلة البيئية السياحة

 شالى قلعة زيارة على الرحلة برنامج اشتمل وقد  ، المسلحة للقوات  التابع سيوة واحة  بفندق  اإلقامة و ، 2019

  حفلة  – خالد  على بكامب  سهرة –  سفارى -كليوباترا عين -الدكرور جبل ، أمون معبد  ، فطناس جزيرة وشبه

 .. االسكندرية إلى العودة ثم للتسوق حرة جولة  – سيوة واحة بفندق سيوية
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 " بالقاهرة الفندقية التجهيزات معرض إلي علمية رحلة ✓

  التجهيزات   معرض   الي  علمية  رحلة   فاروسجامعة    –  الفنادق  ادارة  و    السياحة   بكليه  -  الفنادق  ادارة  قسم  نظم      

  صناعه   في  المستخدمة  التكنولوجيا  و  المعدات  احدث   علي  التعرف  لتمكين الطالب من  ،  بالقاهره HACE الفندقيه

 المقابالت   من  العديد   اجراء  و   اللقاء  القسم  لطالب   اتيح  قد   و  ،  الخام  المواد   صناعه  تطور  كذلك  و  ،  الضيافه

 من  العديد   نٌظم  المعرض   بجانب   ان  كما خدماتهم  و  منتجاتهم  علي  للتعرف  العارضه  الشركات   مع  الشخصية

   المتسابقين الطالب  من غيرهم  و الشيفات   الكبر الطهي فنون مسابقات 
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 2019لكلية السياحة و إدارة الفنادق ربيع  أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 : خدمية  انتاجية وحدات  - : اوال  

 

  20202019- ربيع السياحية الخدمات وحدة أنشطة -1

  – مطروح مرسي – علم مرسي –  طابا – الغردقة –  الشيخ شرم)  شملت    السياحية البرامج من عدد  تم طرح          

ك  700 من تبدأ بأسعار و المستويات  باختالف ،(  السخنة العين –  الجونة – الشمالي الساحل   اربعة باالقامه للفرد  جنيها

 –  لبنان)  اآلتية السياحية للمقاصد  الخارجية الرحالت  برامج إلي باإلضافة هذا البرامج  بعض  ىف ليالي ثالث  -  ايام

  بعض  في ليالي 3 –  ايام 4 باالقامه  للفرد  4990 من تبداك   باسعار و فرنسا، – تركيا –  قبرص  – اوكرانيا – تونس

وقد حالت  هذا ،  خاصة سياحية برامج  تنفيذ  و  ليموزين ، فنادق ، للطيران رحالت  حجز  توفير امكانية مع.  البرامج

المقاصد السياحية  هذه ظروف جائحة فيروس كرونا والتحول الى الدراسة عن بعد دون تنظيم رحالت سياحية ألى من 

 وحتى األن.  2020منذ شهر مارس 
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 : الفندقية االنتاجية الوحدة -

قبل التحول للدراسة  المختلفة المنتجات  من مبيعاتها خالل من  وذلك الكلية يرادات إ فى يومى بشكل الوحدة ساهمت     

الى توقف انتاج المخبوزات وتقديم   حالت ظروف جائحة فيروس كرونا والتحول الى الدراسة عن بعد  عن بعد حيث 

   الوجبات و تنظيم االحتفاالت 

 

  


