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 فاروس باالسكندريةجامعة/ 
 (7نموذج رقم )           السياحة وإدارة الفنادق  :كلية

 الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة
 2021-2020سنوي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث العلمي الالتقرير 

الغايات 
 العامة

األهداف 
 االستراتيجية

 التوقيت األنشطة والمهام
مسئولية 

 التنفيذ
مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء

 اإلنجازات

مستوى 
 (1)اإلنجاز

 أسباب عدم اإلنجاز

توفير بيئة 
لتميز داعمه ل

فى مجال 
لبحث ا

 .العلمي 
 

 
 
 

تشجيع هيئة  -1

على أن التدريس 
تتضمن المقررات 
التي يدرسونها 
نتائج أبحاثهم 

وأنشطتهم 
 العلمية.

وضع آلية لالستفاده من نتائج 1.1

البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالكلية في تطوير 

 المقررات
 9/2020من 

الى 
8/2025  

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  
بالتعاون العلمي 
االقسام مع رؤساء 

 العلمية

وجود مقررات تم تطويرها وفقا  -
 .لنتائج البحث العلمي

الية لالستفاده من نتائج البحث  -
 .العلمي في تطوير المقررات

✓  
 

دمج نتائج األبحاث فى المحتوى 2.1
 العلمى للمقررات.

✓   

البيئة  توفير-2
للتميز  الداعمة
والبحثي  العلمي

وتشجيع البحوث 
التطبيقية 

 المتميزة

وضع آلية لدعم الباحثين  1.2
 المتميزين

12/2021 

قطاع الدراسات 
 العليا بالجامعة

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  
بالتعاون العلمي 

مع رؤساء االقسام 
 العلمية

الزيادة في عدد األبحاث نسبة  -
 العلمية

 آلية دعم الباحثين المتميزين -
✓   

آلية لجذب وتشجيع الطالب  وضع 2.2
على المشاركة في المشاريع البحثية 

 المجتمعية.

 9/2022من 
الى 

8/2023  

لجنه الدراسات 
والبحث العليا 

بالتعاون  العلمي
مع رؤساء االقسام 

 العلمية

الطالب نسبة الزيادة في عدد  -
المشاركة في المشاريع البحثية 

 .المجتمعية
آليه لجذب وتشجيع الطالب على  -

المشاركة في المشاريع البحثية 
 .المجتمعية

✓  
 

العمل علي زيادة الموارد المالية  3.2
 المخصصة للبحث العلمي

 9/2020من 
الى 

8/2025  

قطاع الدراسات 
 العليا بالجامعة

لجنه الدراسات 
والبحث العليا 
بالتعاون العلمي 

مع رؤساء االقسام 
 العلمية

وجود مخصص مالي مناسب  -
 NARSللبحث العلمي وفقا لل 

موارد مالية كافية للبحث توافر  -

 العلمي

✓   

تحديث ميثاق ألخالقيات البحث  4.2
العلمى والملكية الفكرية خاص 

 بالكلية.

 9/2021من 
الى 

8/2202  

اخالقيات لجنه 
 البحث العلمي

مقررى بالتعاون مع 
البحث العلمي 

 والقيادة والحوكمة

محضر مجلس كلية بإعتماد ميثاق  -
ألخالقيات البحث العلمى 

 والملكية الفكرية.
خالقيات أل مفعل ميثاقوجود  -

البحث العلمى  والملكية الفكرية 
 خاص بالكلية.ال

✓  
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تفعيل خطة للبحث العلمي وفق 5.2
مستجدات صناعة السياحة وتعمل 

 على تحقيق رسالة الكلية وأهدافها.

 9/2020من 
الى 

8/2025  

 عميد الكلية
لجنه الدراسات 

والبحث العليا 
بالتعاون  العلمي

مع رؤساء االقسام 
 العلمية

 رجال الصناعه

محضر مجلس كلية بإعتماد  -
لبحث الستراتيجية لخطة اال

 العلمي
خطة للبحث العلمي وفق وجود  -

مستجدات صناعة السياحة تعمل 
على تحقيق رسالة الكلية 

 وأهدافها.

✓  
 

 تنظيم مؤتمر علمي دولي 6.2
 9/2202من 

وبشكل 
 سنوي

لجنه الدراسات 
والبحث العليا 
بالتعاون العلمي 

 مع رؤساء االقسام

 شركاء من الصناعة

تقارير ووثائق معتمدة ومعلنة  -
لمؤتمرات علمية دولية تنظمها 

 الكلية
ابحاث علمية منشورة فى مجلة  -

 علمية

فاعليات مؤتمرات علمية  وجود  -
 دولية

 جاري اعداد تنظيم مؤتمر علمي دولي 

تنمية الموارد   -3
المالية 

المخصصة 
للبحوث العلمية 

 .والتطبيقية

توفير المراجع والكتب العلمية  1.3
 الخاصة بالبحث العلمى

9/2020من   
الى 

8/2025  

قطاع الدراسات 
 العليا بالجامعة

لجنه الدراسات 
والبحث  العليا

 العلمي

نسبة الزيادة في عدد األبحاث  -
العلمية المنشورة ألعضاء هيئة 

 .والهيئة المعاونه التدريس
وفير العدد الكافي من التجهيزات ت -

 .الالزمة للبحث العلمي
ثراء المكتبة بالمصادر الالزمة ا -

 .لدعم األنشطة البحثية
حضور اعضاء هيئة التدريس و  -

المؤتمرات الهيئة المعاونة 
 .العلمية

وفير وتجهيز المعامل الالزمة ت -
 .إلجراء بحوث علمية

✓   

تمويل حضور المؤتمرات العلمية و 2.3
الدورات التدريبية التى ترفع من كفاءة 

 البحث العلمى
✓   

تمويل نشر البحوث المحلية 3.3
 والدولية

✓   

مكافات الحصول علي رسائل 4.3
 و مكافآتالماجستير و الدكتوراة 

 الترقيات العلمية
✓   

توافر معامل الحاسب االلى ، 5.3
معامل البرامج االلكترونيه السياحيه و 
معامل البرامج االلكترونيه الفندقيه و 
المطبخ التعليمى و المطعم التعليمى 

 و شركة السياحة

✓   

للكلية مجهزه باحدث توافر مكتبة 6.3
الكتب و المراجع و اجهزة الحاسب 

 االلي
✓  

 

 توافر قاعده للبيانات البحثية7.3
 

جاري العمل علي اعداد قاعدة بيانات 

علمية تضم جميع االبحاث العلمية 

المنشورة للسادة اعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونه بالكلية

 المشروعات البحثية المموله8.3
 

جاري العمل علي اعداد بعض 

 المشروعات البحثية الممولة

اصدار مجلة  -4
علمية دورية 

 محكمة.
 

وضع خطة لعمل مجلة علمية  1.4
للكلية وذلك لتنافس الجامعات 

 الحكومية

 3/2022من 
الى 

8/2023  

قطاع الدراسات 
 العليا بالجامعة

لجنه الدراسات 
والبحث العليا 

 وجود المجلة العلمية -
ادراج المجلة العلمية علي بنك  -

 المعرفة المصري
 

جاري العمل علي اعداد مقترح لعمل 

مجلة علمية للكلية وذلك لتنافس 

 الجامعات المحلية واالقليمية
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بالتعاون العلمي 
رؤساء االقسام مع 

 العلمية
باحثين من جامعات 
دولية شريكة 

 للكلية

عقد مؤتمر  -5
علمى دورى 

يستهدف 
القضايا مناقشة 

الراهنة بالقطاع 
السياحى 
 والفندقى.

 كتابة األهداف وجدول األعمال1.5

 9/2022من 
وبشكل 
 سنوى

لجنه الدراسات 
والبحث العليا 

بالتعاون  العلمي
مع رؤساء االقسام 

 العلمية
 شركاء من الصناعة

 عقد المؤتمر -

 

 
جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 تحديد مكان المؤتمر2.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

تحديد الخبرات المشاركة في 3.5
 المؤتمر

 
جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

القضايا دوري يستهدف مناقشة 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

تحديد الجهات الراعية للمؤتمر 4.5
 علميا وماليا

 
جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 التنظيم االدارى للمؤتمر5.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 تحديد مطبوعات المؤتمر6.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 اإلعالن والتسويق للمؤتمر7.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 الدعوة للمؤتمر8.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

دوري يستهدف مناقشة القضايا 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.

 تسجيل المشاركين9.5
 

جاري اعداد مقترح عقد مؤتمر علمي 

القضايا دوري يستهدف مناقشة 

 الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي.
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تنمية قدرات 
عضاء هيئة أ

التدريس 
والهيئة 

في المعاونة 
مجال البحث 

العلمي 
 والجودة.

رفع الكفاءة  -6
الكيفية والكمية 
لإلنتاج البحثي 
ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

 المعاونة.

زيادة عدد األبحاث العلمية 1.6
البحثية التى تم  المنشورة والمشاريع

الحصول على تمويل لها ألعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة بالكلية

9/2020من   
الى 

8/2025  
 
 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

 المعاونة

نسبة عدد األبحاث العلمية ارتفاع  -
المنشورة ألعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة
عدد األبحاث المنشورة فى زيادة  -

 علمية دولية متميزةمجالت 
عدد المشروعات البحثية التى تم  -

 .الحصول على تمويل لها

✓  
 

نشر األبحاث فى مجالت علمية  2.6
  ✓ محلية ودولية متميزة.

تم عقد بعض الورش التدريبية للسادة 

اعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المحلي  المعاونه في قواعد النشر

 والدولي

نمية مهارات ت -7
البحث لدى 
أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

 المعاونة.

تفعيل خطة تدريب اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة بالكليه من 
خالل دورات منتظمه تشتمل التدريب 

 على الجوانب اآلتيه:

 9/0202 من
الى 

8/2025  

مركز تطوير التعليم 
 بالجامعة

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  
بالتعاون العلمي 

مع رؤساء االقسام 
 العلمية

االبحاث العلمية التى  زيادة نسبة -
وضوابط  تتوافر بها كافة معايير

 البحث العلمى
تحسن و تطور مهارات البحث  -

واالبتكار ، ووعى بأخالقيات البحث 
لدى أعضاء هيئة التدريس  العلمى

 والهيئة المعاونة بالكلية

✓  
 

   ✓ أساليب اعداد البحوث العلميه 1.1

   ✓ أخالقيات البحث العلمى. 2.1

   ✓ التقييم الناقد للبحوث العلميه 3.1

النشر الدولى بمجالت علمية ذات  4.1
 .Impact Factorمعامل تأثير عالي 

✓   

   ✓ المشاريع البحثية.كتابة  5.1

تشجيع  -8
األبحاث البينية 
المشتركة بين 

التخصصات 
واالقسام العلمية 

محليا المختلفه 
 ودوليا.

تفعيل آلية لتشجيع االبحاث  1.8
العلميه المشتركه بين االقسام 
المختلفة والجامعات المحليه 

 واالجنبيه.

 9/2020من 
الى 

8/2025  

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  
بالتعاون العلمي 

مع رؤساء االقسام 
 العلمية

مع جامعات شراكات بحثية  -
 .محلية واجنبيةمناظرة 

لتشجيع  االبحاث العلميه اليه  -
 علميةالمشتركه بين االقسام ال

جامعات محليه  باحثين منو
 .واجنبيه

✓   

. تحفيز أعضاء 9
هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة 

للمشاركة 
بالمؤتمرات 

العلمية المحلية 
 والدولية.

تفعيل آلية لتشجيع أعضاء هيئة 1.9
التدريس والهيئة المعاونة على 
المشاركة في المؤتمرات العلمية 
الدولية والنشر في مجالت دولية ذات 

 .Impact factorمعامل تأثير عالي 

 9/2020من 
الى 

8/2025  

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  
بالتعاون العلمي 

مع رؤساء االقسام 

 العلمية

العلمية المشاركة  عدد األبحاث -
في مؤتمرات علمية محلية 
ودولية ومنشورة في مجالت 

 .علمية محلية و اقليمية ودولية
آلية مفعلة لتشجيع أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة المعاونة على 
المشاركة في المؤتمرات الدولية 

 .والنشر في مجالت دولية

✓   

 

 ...................  عميد الكلية/                             .......................   /وحدة إدارة الجودةمدير    
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