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 السياحة وإدارة الفنادق تقرير سنوى مقدم من كلية /

  2021-2020 عن العام الجامعى /

 بيانات عامة :  -1

 الكليةالدرجات التى تمنحها 

 دبلوم                   بكالوريوس √        ليسانس 

  ماجستير              دكتوراه 

 تاريخ اعتماد التقرير

 الكليةخاتم                                                          

 29/8/2021مجلس كلية طارئ بتاريخ 

 

 ورسالتها وأهدافها : الكليةرؤية  -2

 الكليةرؤية 

 باعتبارها مؤسسة التميزإلى  –باألسكندرية جامعة فاروس   -تسعى كلية السياحة وإدارة الفنادق 
تحقق أهداف التنمية المستدامة في مجالي علمية وبحثية وخدمية، تواكب التطور التكنولوجي و
 السياحة والضيافة على المستوى المحلي والدولي

 :الكليةرسالة 

 وبحثية تعليمية خدمات بتقديم –باألسكندرية  فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السياحة كلية تلتزم
وإدارة  السياحة مجالي في المستدامة التنمية أهداف تحقق أكاديمية معتمدة برامج خالل من متميزة
 التكنولوجي، التطور وتوظف منتسبيها، لجميع عادلة فرص تضمن داعمة تعليمية بيئة وتوفر الفنادق،
 والدولي المحلي المستوى على واألكاديمية المجتمعية الشراكات وتعزز

 :للكلية االستراتيجية هدافاأل

 ضع التنافسي.رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الو -الغاية االولى ◼

 .كفاءة الفاعلية التعليمية لتعزيز القدرات التنافسية للطالب والخريجيندعم  -الغاية الثانية ◼

 التوسع في دعم برامج تدويل الكلية وتعزيزها. -الغاية الثالثة ◼

 تطوير منظومة البحث العلمي وطرح برامج الدراسات العليا بالكلية. -الغاية الرابعة ◼

 وتحقيق أهداف التنمية توسع في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئةال -الغاية الخامسة ◼

 .المستدامة

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي. -الغاية االولى
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 األهداف االستراتيجية للغاية االولى

الجهاز الموارد البشرية بالكلية من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين و تنمية قدرات 1-1

 اإلدارى.

 تحقيق االستدامة في الموارد المالية وتنمية الموارد الذاتية للكلية. 1-2

 . والخريجين للطالب التنافسية القدرات تعزيزل التعليمية الفاعلية كفاءة دعم -الغاية الثانية

 األهداف االستراتيجية للغاية الثانية

 راتها.تحديث وتطوير برامج الكلية األكاديمية ومقر 2-1

 .تطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 2-2

 تطوير التدريب الميدانى لتعزيز المهارات التنافسية للطالب والخريجين. 2-3

 توفير بيئة داعمة لالبتكار واالبداع. 2-4

 التوسع في دعم برامج تدويل الكلية وتعزيزها. -الغاية الثالثة

 لثةاألهداف االستراتيجية للغاية الثا

 دعم شراكات الكلية مع المؤسسات التعليمية العالمية وتعزيزها. 3-1

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 3-2

 متميزة.طرح برامج أكاديمية مشتركة مع جامعات عالمية  3-3

التوسع في البعثات الخارجية والتبادل األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  3-4

 .والطالب

 برامج الدراسات العليا بالكلية. وطرحتطوير منظومة البحث العلمي  -اية الرابعةالغ

 األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة

 تطوير الخطط البحثية ووضع آليات للتنفيذ والمتابعة على مستوى الكلية. 4-1

 واهدافها.طرح برامج للدراسات العليا لمواكبة التطورات العلمية وتخدم رسالة الكلية  4-2

 توفير البيئة الداعمة للتميز العلمي والبحثي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 4-3

 .المستدامة التنمية أهداف وتحقيق البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت في التوسع -الغاية الخامسة

 األهداف االستراتيجية للغاية الخامسة

 .المستدامةتنمية الولبيئة واتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع  5-1

التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من أجل تطوير قدراتهم المهنية  5-2

 والبحثية.

 تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للكلية.  5-3

 إنجازات وأنشطة متميزة شاركت فيها الكلية خالل العام الماضى : -3

بتدويل أنشطتها وتوثيق التعاون مع وإدارة الفنادق، جامعة فاروس السياحة في إطار اهتمام كلية 

 نظرائها على المستوى الدولى تم انجاز ما يلى:
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 والمحاضرات االفتراضية: التبادل الطالبى وتبادل األساتذة مع جامعة ياماك للعلوم التطبيقية بفنلندا أوال:

 القادم الخريف فصل خالل فنلنداب JAMK جامعة مع التدريس هيئة وأعضاء الطالب تبادل لنشاط اإلعدادتم 

 Students and Staff واألكاديمي الطالبي للتبادل األوروبي اإلتحاد برنامج مظلة تحت 2022 / 2021

Mobility Erasmus+  

 خريف) بالكلية الدولية العالقات لجنة قبل من Erasmus + Mobility لبرنامج منحة اقتراح تقديم تم ▪

 (.2020-2019 صيف) العرض قبول وكانت النتيجة (2019-2020

 الى التبادل على التحول( PUA و JAMK) الشريكين كال بين 2021-2020 تم التوافق فى خريفو ▪

 .COVID 19 جائحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس بعد عن طريق السفر

 أ: بالنسبة للتبادل الطالبى:

واستالم وفحص ملفاتهم من قبل لجنة ن الطالب بعد االعالن عن المنحة وشروطها وترشح عدد م ▪

 مع الشخصية والمقابلة المرشحين، للطالب اإلنجليزية اللغة اختبار وبعد أداءالعالقات الدولية بالكلية 

 الدراسي الفصل بفنلندا JAMK جامعة إلى للسفر ائهم أسم اآلتي اختيارالطالب تم الجامعة إدارة

  . 2022/2021 خريف

Student Level GPA Name Rank 

Sophomore 3.62 Nada Maged Ashour 1 

Sophomore 3.71 Marina Medhat 

Rouchdy 

2 

 مع بالتنسيق وذلك بالخارج بدراستها الطالب يقوم سوف التي للمقررات الدراسية الخطة إعداد تم ▪

 جامعة إلى لهاإرسا تم ثم ومن الكلية، إدارة إشراف وتحت الطالب لهؤالء األكاديميين المرشدين

وقد سافرت الطالبتان بالفعل والتحقتا  ياماك وتم اجراء بعض التعديالت ثم الموافقة النهائية عليها

 .2022-2021بالدراسة بالفصل الدراسى األول خريف 

 تبادل أعضاء هيئة التدريس:بالنسبة ل-ب

 إبريل 18 الموافق األحد يوم وذلك الترشح، طلبات وتقييم فحصتم  اإلعالن عن المنحة تمبعد

أ.د محمد نصار المشرف على الكلية  كل من  مشكلة مشكلة من ثالثية من قبل لجنة   2020/2021

مدير تنفيذى وحدة ضمان ود.تامر الصاوى منسق العالقات الدولية بالكلية ود. محمود أحمد عبد الرؤف 

 مرشح كل درجة إجمالي متوسط وحساب الدرجات رصد تم الجودة وعضو لجنة العالقات الدولية 

 للحصول بالمرشحين قائمة إعداد تمو الدولية العالقات مكتب من الوارد التقييم نموذج بنود علي بناءا

وبعد استكمال مراحل التقييم التى تشمل مقابلة شخصية مع لجنة  منهم كل درجات ومتوسط المنحة على

أعضاء هيئة التدريس بالكلية  من للمرشحين لنهائيا التقييم نتيجة إعالنتم مشكلة من قبل إدارة الجامعة 

 :حيث تم اختيار كل من بالجامعة الدولية العالقات مكتب جانب من

 

 المسمى الوظيفى اإلسم م

 بوالطال التعليم لشئون الكلية وكيل بعمل قائم إبراهيم لمياء /د.م.أ 1
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 الفنادق إدارة قسم رئيس بعمل قائم فتحي إسالم /د.م.أ 2

 

 والتى شملت ما يلى: ة ياماكجامع مع إفتراضية محاضرات من له التخطيط تم ما تنفيذ تم ▪

 الجنبية الجامعة م

 الشريكة

 التاريخ المحاضرة عنوان الزائر المحاضر

1 JAMK Minna Tunkkari Responsible Tourism 6/6/2021 

2 JAMK Heidi Luck Event Management 10/5/2021 

كما يتضح  بجامعة فاروس اضرة من جانب كلية السياحة وإدارة الفنادقوقد تم تنفيذ مح ▪

 من الجدول التالى:

  Virtual Teaching with JAMK University 

Faculty Staff  Member  Topic  
Prof. Mohamed Nassar 

 
New Trends in Marketing for Hospitality Business 

 

 

 بإسبانيا: Malagaعة التعاون المشترك مع جام ثانيا:

 جامعة زار وفد ، ثم  (2020-2019 خريف) Malaga وجامعة PUA بين تفاهم مذكرة توقيع تم ▪

 عقد تم ، و(2020-2019 ربيع)فى  المستقبلية الخطط على للتفاوض جامعة فاروسPUA ماالغا

 عبر الجتماعا هذا ركز وقد ،( 2021-2020 خريف) التعاون في قدًما للمضي اإلنترنت عبر اجتماع

 :التالية على مجاالت التعاون اإلنترنت

 (السياحة قسم) مشتركة شهادة اطالق برامج ذات ✓

 2021-2020 لربيع االفتراضي التدريس  ✓

 اجراء أبحاث مشتركة ✓

 عقد مؤتمر مشترك  ✓

 سياحةال كلية تلقت كما ،بهذا الشأن  اإللكتروني بالبريد قبول رسالة الفنادق وإدارة السياحة كلية وتلقت ▪

 منحة بخصوص PUA لـ التابع الدولية العالقات مكتب من رسميًا خطابًا مؤخًرا الفنادق وإدارة

Erasmus  +من للتبادل Universidad da Coruña   وقد 2022-2021 خريف هسيبدأ تفعيلوالذى

افسة مع ترشح بالفعل د. تامر الصاوى المدرس بقسم السياحة ومنسق العالقات الدولية بالكلية بالمن

 .أعضاء هيئة تدريس من كليات اخرى بالجامعة و جارى استكمال المراحل المختلفة للترشيح النهائى

 :بماليزيا Sunway Universityثالثا: التعاون المشترك مع جامعة 

 عبر اجتماع وتم عقد ،ماليزيا – صنواي بجامعة فاروس بجامعة الدولية العالقات مكتب تواصل ▪

العالقات الدولية مدير إدارة محمد نصارالمشرف على الكلية و/أ.دال من سيادة ك حضره اإلنترنت

بجامعة  الضيافة كليةالممثل ل تشونغ دانيال د. ا.م. سيادة مع منسقى العالقات الدولية بالكليةبالجامعة و



  
 
 
 
 

 

اعتماد مجلس الكلية بتاريخ                    25/8/2021اعتماد مجلس الجودة بتاريخ  

29/8/2021                 
 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

للتعاون  تفاهم مذكرة إرسال ومناقشة االجتماع المستقبلية وتم فى هذا الخطط لمناقشة صنواى بماليزيا

 بالتعاون مع الكلية و جارى المضى قدما فى هذا اإلطار. الطرف األخر المشترك وقد رحب

 بايرلندا : TU-Dublinرابعا المحاضرات االفتراضية مع جامعة 

 التأجيل وتم الدراسي الفصل اسابيع عدد تقليصتم عقد محاضرتان افتراضيتان و تأجيل الثالثة بسبب  ▪

 كما هو موضح فى الجدول التالى: 2022 / 2021 القادم الخريف لفصل

 الجنبية الجامعة م

 الشريكة

 التاريخ المحاضرة عنوان الزائر المحاضر

1 TU Dublin Sheona Foley New Trends in Food 

Operations 

11/5/2021 

2 TU Dublin Gereva Hackett Managing Quality in 

Food and Beverage 

11/5/2021 

3 TU Dublin Roisin Burke Molecular 

Gastronomy 

 لفصل التأجيل تم

 القادم الخريف

2021 / 2022 

 :للتبادل االفتراضى  +Erasmusمشروع خامسا 

 + Erasmus برنامج من الكلية من عضو هيئة معاونة( 1عضو هيئة تدريس+2) 3 بعد اعتمادتم  ▪

للتبادل  اقتراح مشروع  تقديم (2020-2019 خريف) افتراضيين كمدربين االفتراضي للتبادل

وتونس )المعهد العالى ( جامعة فاروس PUA) مصر دولتى بين مشترك+  إيراسموس االفتراضي

 للدراسات التكنولوجية والشرقية(.

( السياحية الوجهات تسويق مقرربعنوان في) أسابيع 6 لمدة مشترك تدريس فى المشروع هدفتمثل 

 لهذا المشروع. كمخرجات مشروع ا انبينالج الطالب من كال قدم وأخيرا  

 اإلتحاد األوروبي شهادة رقمية منفي الحصول على بالكلية من طالب قسم السياحة  9 نجحوقد 

Erasmus+ للتبادل االفتراضيVirtual Exchangeأسابيع  6 على مدار بعد تدريب استمر ، وذلك

  واستيفاء كافة متطلبات واختبارات البرنامج.

 هؤالء الطالب بالبرنامج كجزء من األنشطة العلمية والبحثية التي قاموا بها أثناء دراستهم جاء إشتراك

، تحت إشراف 2020/2021بالفصل الدراسي خريف  Tourism Destination Marketingفي مقرر 

 .كال  من د/ تامر الصاوي، مدرس المقرر، و م.م/ باسنت شاهين، المدرس المساعد بالمقرر
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هو برنامج رائد في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات  Erasmus+ Virtual Exchangeلذكر أن وجدير با

منطقة  دولأوروبا و من دولتمكين الشباب إلى يهدف وذات الصلة بحركة التنقل من دولة إلى أخرى، 

لرسمي و غير حوض البحر المتوسط للتفاعل فيما بينهم بطريقة بناءة و عابرة للثقافات كجزء من تعليمهم ا

الرسمي. حيث يوفر منصة افتراضية آمنة عبر اإلنترنت للمشاركة في المناقشات، وزيادة الوعي من خالل 

وتشجيع الحوار بين الثقافات وبناء مهارات القرن الحادي والعشرين وذلك باستخدام  التفكير النقديتعزيز 

 التكنولوجيا.
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 Erasmus+ Virtual علي منحة التعليم األفتراضي والبادج من الطالب المتميزين الحاصلين 

Exchange: 

 ريم مدحت رمضان .1

 شروق يسري عبد العال .2

 روان فخر الدين عبد الحميد .3

 يمنى نصر الدين علي .4

 حبيبة محمد محمود .5

 أدهم واثق محمد .6

 تغريد أيمن محمد .7

 مريم عبد الناصر محمد .8

 منة هللا أسامة أحمد .9

بتكريم هؤالء الطالب بحضور بعض رجال  2021مارس  15لمنعقد بتاريخ وقد قام مجلس الكلية ا ▪

  الصناعة وهم :

 مدير إدارة الموارد البشرية بفندق هيلتون جرين بالزا األستاذ/ محمد عبد الرازق    

 مدير عام فندق جراند بالزا   األستاذ/ محمد السعدي             

 (Online Practical Sessions in Culinary Arts)تدريب الشيفات سادسا: 

ستهدف ت تى، وال  Chef اطلقت عليها اسم استراتيجية أستراتيجيةكلية السياحة وإدارة الفنادق  وضعت ▪

 ، واحد أسبوع مدته لتدريب زائرين كمحاضرين الطهاة الدوليين المحترفين من مختلف الثقافات دعوة

 بسبب جائحة( 2020/2021 ربيع) راسيالد للفصل افتراضية بجلسات استبداله يمكن والذي

COVID- 19  و التابعين لكل من  المحترفين األجانب الطهاة من مجموعة مع تواصلالحيث تم

 السياحة ومدرسة، {المتحدة الواليات} األمريكي الطهي ومعهد ،{سويسرا} الطهي فنون أكاديمية

 بعد عن المحاضرات بنظام لعمليةا التعليمية الجلسات من سلسلة لعقد التنسيقوتم  {البرتغال}

Practical sessions Online  الطهي فنون في Culinary Art  
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وعرض تقنيات الطهي الصحيحة المطلوبة للعمل  ،تزويد الطالب بالمهارات  والهدف من ذلك هو

 :هاه محترفين وتم تنفيذ عدد من الجلسات التعليمية االفتراضية موضحة بالجدول التالىكط
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 راء مصريين من فنادق جراند بالزهذا وقد قامت الكلية ممثلة فى قسم إدارة الفنادق بانتداب شيفات وخب ▪

كما  فى المقررات العملية بالقسموالتقييم النهائى وهيلتون جرين بالزا وكينجز رانش لتدريس العملى  ▪

 يوضح الجدول التالى:

ة الفرق المقرر  كود المقرر # 

 الدراسية 

 لجنة التحكيم الجهة المشاركة

1 HM 481 

+ HM 

482 

Hospitality 

project 1 + 2 

الرابعة 

senior 

students 

 جامعة فاروس -

هيلتون جرين -

 بالزا

 السعديا. محمد  ▪

 بالزا( عام فندق جراند)مدير 

ا. محمد حجازي )مدير مطاعم بفندق  ▪

 هيلتون جراند بالزا(

2 HM 493, 

HM 494 

Industry 

internship 1,2 

Industry 

internship 4 

الثالثة و 

 الرابعة

senior 

students 

 جامعة فاروس -

جراند بالزا -

 سموحة

مدير قطاع الغرف ) ا. وائل رشاد ▪

 بفندق جراند بالزا(

شيف/ محمد مصطفي )الشيف  ▪

 العمومي بالفندق(

 ا. محمد السعدي ▪

 )مدير عام فندق جراند بالزا سموحة(

3 HM 331 Principles of 

Food Selection, 

Preparation and 

Evaluation” 

 جامعة فاروس - الثالثة

جراند بالزا -

 سموحة

 ا.د/ محمد نصار )جامعه فاروس(

الشيف/ محمود عبد المنعم )الشيف  ▪

 الحلواني بفندق جراند بالزا(
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4  Room Division 

Management 

 جامعة فاروس - الثالثة

جراند بالزا -

 موحةس

 الغرف قطاع مدير) رشاد وائل /أ ▪

 (بالزا جراند بفندق

مجدي )مدير االشراف  إسالم /أ ▪

 الداخلي بفندق جراند بالزا(

5 HM 431 Menu Planning 

and Design 

 

 

 

 جامعة فاروس - الرابعة

جراند بالزا -

 سموحة

الشيف/ محمود عبد المنعم )الشيف  ▪

 الحلواني بفندق جراند بالزا(

مصطفي )الشيف  شيف/ محمد ▪

 العمومي بالفندق(

6 HM 333 Food 

Production 

Techniques 

 جامعة فاروس - ةالثالث

جراند بالزا -

 سموحة

هيتلون جرين -

 بالزا

 Junior Sousشيف /وليد حسن ) ▪

chef ,Hilton Green Plaza 

شيف هاني سعيد , )رئيس قسم الجارد  ▪

 (مانجيه فندق جراند بالزا 

 

  

Local Relationship   
 الموضوع الجهة التابع لها الدولة اسم المحاضر 

Dr. Waleed Zaied Egypt  Egypt Air In Flight Catering 

MR. SAIED 

GHONIM 

Egypt  Egypt Air Flight attendant recruitment  

report 

Mr.Ahmed 

Mohsen 

Egypt Egypt Air Customer Service 

 

ومراجعة الئحة الدراسات العليا للكلية لبرنامج الماجستير، كما تم  كما تم االنتهاء من إعداد ▪

استحداث الئحة للبكالوريوس السياحة وإدارة الفنادق و تم ارسالها إلدارة الدراسات العليا 

 فى الجامعة لمراجعتها. 

بإنشاء مواقع جديدة للتواصل بتحديث موقعها اإللكترونى بالكامل ووقد قامت الكلية  ▪

الكلية على  اتباالضافة الى صفح twitterو   instagramعى على تطبيقات االجتما

 كما يتضح من الشكل التالى:   facebookال
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استحداث الئحة جديدة للتدريب الميدانى حيث انتهت من  وقد تواصلت مجهودات الكلية ▪

 . يبالتوصيفات الخاصة بكل مستوى من مستويات التدرووتحديث دليل التدريب الميدانى 

يوم السبت الموافق  GOUTER 2021 فى الحدث الثقافي العالمي الدوليمن الكلية طالب  شارك ▪

دولة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس  17بحديقة قصر البارون بمشاركة  25/9/2021

 مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة واالثار
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 تقرير األداء-4

 يستراتيجالتخطيط اال -1

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 أراء األطراف المعنية فى رؤية ورسالة الكلية.  •

تم عرض الرؤية والرساااااالة النهائية المحدثة في ورشاااااة عمل شاااااارك فيها ممثلين عن جميع االطراف المعنية 
االداريين ريجين والطالب والخعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وا) ممثلي عن األطراف المعنيةبمشاركة 
بناءا  على تحديث التحليل البيئي للكلية في ضوووووووء تحديث والذين وافقوا عليها ( وكذلك رجال الصاااااااناعة بالكلية

( وكذلك في ضوء المستجدات وما طرا  من أحداث بالبيئة الداخلية والخارجية 2020/2025استراتيجية الجامعة )

 للكلية.

 .ةيتتأكد من إكتمال عناصرها الرئيس حتىإلعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية التى إتخذتها ا منهجية الخطوات ال •

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

 ،الي للكليةترتكز الخطة اإلستراتيجية لكلية السياحة وإدارة الفنادق جامعة فاروس على تحليل الواقع الح •
ووضع تصور للنهوض بالكلية يرتكز علي مشاركة جميع فئات الكلية في أنشطة التعزيز والتحسين من 
خالل خطة تطويرية لخمس سنوات قادمة تتسم بالمرونة وتعمل كأساس للبناء عليها عند إعداد خطط 

  مستقبلية للكلية.
 :تاليةال للكلية طبقاً للمراحل الخطة اإلستراتيجية تم إعداد

o  نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي من خالل تنظيم وحدة ضمان الجودة بالكلية عدد من الدورات
التدريبية وورش العمل ، وذلك تحت اشراف مركز ضمان الجودة بالجامعة, باإلستعانة بخبراء في 
هم مجال التخطيط اإلستراتيجي, لتدريب الكوادر األكاديمية واعضاء هيئة التدريس ومعاوني

 واالداريين والطالب.
o ألصحاب بالكلية ، ممثلين والهيئة المعاونة التدريس هيئة للسادة أعضاء جلسات العصف الذهني 

 ونقاط للكلية الراهن الوضع عن والمعلومات البيانات والخارجيين ، وذلك لجمع الداخليين المصلحة
 الكلية طالب من ممثلة عينة على استبيانات توزيع والضعف والفرص والتهديدات، إلى جانب القوة

 خدمات وأنشطة الكلية. من التدريس والمستفيدين هيئة أعضاء واإلداريين،
o  دولية( لكليات معتمدة. –إقليمية  –لبعض الخطط اإلستراتيجية )محلية   قياس مرجعيإجراء 
o الرباعي التحليل إجراء (SWOT )من يداتوالتهد والفرص والضعف القوة نقاط على الوقوف بهدف 

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

 17/2/2021 بتاريخ الرابعة بجلسته
o لكلية على جميع األطراف المعنية وإجراء ما يلزم من تعديالت. عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي ل

 17/2/2021 بتاريخ الرابعة بجلسته الكلية مجلس محضر
o .تحديد الوضع التنافسي والسمات المميزة للكلية في ضوء تحليل النظراء 
o رؤية الكلية وفقاً للوضع الحالي والوضع المأمول لها. صياغة إعادة 
o إلى الحالي الوضع من المحدثة وبما يضمن االنتقال الرؤية في ضوء كليةال رسالة صياغة إعادة 

 .المأمول الوضع



  
 
 
 
 

 

اعتماد مجلس الكلية بتاريخ                    25/8/2021اعتماد مجلس الجودة بتاريخ  

29/8/2021                 
 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

o  عرض ومناقشة الرؤية والرسالة على المستفيدين من خدمات وأنشطة الكلية في الداخل والخارج
 وإجراء ما يلزم من تعديالت.

o الكلية المحدثتين في مجلس والرسالة الرؤية اعتماد. 
o تحديد الغايات و( األهداف اإلستراتيجية بناءاً على التحليل البيئي وبإستخدام مصفوفةTWOS التي )

 تم بنائها طبقاً لنتائجه، باإلضافة إلى دراسة الوضع التنافسي للكلية والتحديات الحالية والمستقبلية لها.
o ل والخارج عرض ومناقشة األهداف اإلستراتيجية على المستفيدين من خدمات وأنشطة الكلية في الداخ

 17/2/2021 بتاريخ الرابعة بجلسته الكلية مجلس محضروإجراء ما يلزم من تعديالت. 
o بتاريخ الرابعة بجلسته الكلية مجلس محضرالكلية  في مجلس  اإلستراتيجية األهداف اعتماد 

17/2/2021 
o .تحليل الفجوة 
o يةالتنفيذ االنشطه –ستراتيجية وضع الخطة التنفيذية شاملة العناصر التالية )الغايات واألهداف اإل–

 (.المطلوبة الموارد – الزمنية المدة – التنفيذ عن المسئول – األداء مؤشرات – المخرجات
o با العمل فترة مد المجلس قرر 
o اغسطس فى تنتهي ، عام لمدة( 2019 اغسطس /2014 سبتمبر) للكلية الخمسية االستراتيجية لخطة 

 5/11/2019 بتاريخ الطارئة بجلسته الكلية مجلس فى محضر 2019/ 2020

 .وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي كليةتستخدم ال •

يشتتتتتمل التحليل البيئي على البيئة الداخلية والخارجية هأوجا نشتتتتاط الكلية من التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمعم. حيث تم 

م و تم استخدام وسائل مناسبة ومتعددة همثل االستبيانات SWOT Analysisهاإلعتماد على التحليل البيئى الرباعي باستخدام 

والمقابالت الشتتخةتتية والمناقشتتات والمالحظات و ورل العمل و الفحا الوثائقى  و يرهام مع مراعاة مدى مالءمة الوستتيلة 

ستتب الطالب واالداريين وأعضتتاء هيئة مع موضتتوع التحليل والفئة المستتتهدفة همثل المقابالت تناستتب القياداتت واالستتتبيانات تنا

 التدريس و يرهام

ما قامت بتنفيذه من خططها التنفيذية لتحقيق رسووالتها وغاياتها وأهدافها االسووتراتيجية مقارنة بمؤشوورات المتابعة  •

 واألداء المحددة بالخطة . 

 يلى:قامت الكلية بتنفيذ خططها التنفيذية وفقا لمؤشرات المتابعة المحددة بالخطط كما 
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 النشاط التنفيذي
تم 

 إنجازه

جاري 

 إنجازه

لم يتم 

 إنجازه
 أسباب عدم اإلنجاز

 لخدمة والخدمية االنتاجية للوحدة متميزة منتجات إنتاج •

 المجتمع
√    

 الوحدة ومنتجات لخدمات تسويقية خطة وتفعيل وضع •

 .بالكلية االنتاجية

√    

    √ بالكليه الماديه الموارد تنميه خطه تفعيل •

 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 ريبالتد خطه تفعيل •

 ةالتدريبي لالحتياجات
√    

 اتخاذ في الحاكمة واالدارية العلمية المجالس دور تفعيل •

 القرار
√    

 و والبحثية التعليمية الكلية النشطة بيانات قواعد تحديث •

 االجتماعية
√    

 االكاديميه بالمعايير للطالب توعيه ندوات عقد •

ائحة فيروس كورونا و انتشار ج -1  √ 
تحول الدراسة بشكل كامل خالل 

 2020/2021فصل الخريف 
ثم  (online)الي الدراسة عن بعد

التحول الي نظام التعليم الهجين 
خالل فصل الربيع 

الذي يقضي  2020/2021
% من 50بحضور الطالب 

 المقررات 
جاري االعداد لعرض تقديم -2

عن المعايير االكاديمية سيتم 
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ي اثناء محاضرات عرضه ف
 2021/2022فصل الخريف 

 في جميع المقررات
جاري تحديث دليل الطالب -3

 2021/2022بالجودة نسخة 
والتي سيتم رفعها علي الموقع 
االلكتروني للكلية وكذلك في 
االسبوع االول علي منصة 

التعليم االلكتروني 
blackboard  علي الصفحات

المخصصة لجميع المقررات 
ل الخريف الدراسية فص

2021/2022 
 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
√    

 مع للتعامل طالبية بحثية ميدانية مشروعات تنفيذ •

 لحلها سبل وإيجاد المجتمع مشكالت
√    

 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 

 الدوريه للبرامج و المقررات

√    

اعتماد التحديثات المستمره للبرامج و المقررات في مجالس 

 االقسام و الكليه

√    
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اعتماد الالئحه الجديده في مجلس الكليه بعد اجراء 

 ت الالزمهالتعديال

√    

لمتابعة  التغيرات السريعة فى متطلبات  وتفعيل آليةوضع 

فيما يتعلق بتطوير واستحداث  سوق العمل والتكيف معها

 .اللوائح الدراسية الجديدة

√    

لمتابعة  التغيرات السريعة فى متطلبات  وتفعيل آليةوضع 

ت , فيما يتعلق بالبرامج والمقرراسوق العمل والتكيف معها

 .الدراسية

√    

    √ تفعيل آليات تقويم نتائج التدريب الميداني

    √ قياس مؤشرات فاعلية التدريب الميداني

 وأنشطتها الكلية مجالس في الصناعه مؤسسات دور تفعيل

 المختلفة

√    

اتفاقات وشراكات مع مؤسسات سياحية وفندقية مختلفة  عقد

 ومتنوعة

√    

 جودة عن المجتمعية األطراف ارض 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

√    
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 البيئة وتنمية المجتمع خدمة بأنشطة للتوعية عقد ورش عمل

 .والطالب واالداريين ومعاونيهم التدريس هيئة اعضاء بين

√    

اعالن خطه الخدمه المجتمعيه علي موقع الكليه ومواقع 

 التواصل االجتماعي

√    

 لدعم موجهة السنوية الموازنة فى مالية مخصصات تحديد

 .البيئة وتنمية المجتمعية الخدمات

√    

لنشر روح العمل المجتمعي بين تنفيذ أساليب متعددة 

 ملصقات( –الطالب )ندوات 

√    

تفعيل آلية مكافأة الطالب المشتركين في الخدمات التطوعيه 

 المجتمعيه لتحفيزهم

√    

    √ تحديد المجتمع المستهدف لرفع مستوي الوعي السياحي به

تنظيم ندوات عن اهميه النشاط السياحي و المعوقات التي 

 تواجهه

√    

    √ تحديث موقع الكليه االلكتروني ومطبوعاتها

تواصل االجتماعي و انشطه التسويق استخدام مواقع ال

 االلكتروني لتسويق خدمات الكليه

√    

خالقيات البحث العلمى  والملكية ألوضع وتفعيل ميثاق 

 الفكرية خاص بالكلية.

√    

 ياحةالس صناعة مستجدات وفق العلمي لبحثا خطة تفعيل

 .وأهدافها الكلية رسالة تحقيق على وتعمل

√    
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 ً  اإلجراء التصحيحي نشاط تنفيذي لم يتم إنجازه كليا

وضع برامج دراسات عليا متميزه تخدم السمه المميزه 

 للكليه وتحقق رسالتها

 تم عمل الئحة دراسات عليا لبرنامج قسم سياحة

اعداد   استكمالجارى وبرنامج قسم ادارة فنادق و 

  للبرنامج. توصيفات المقررات

 

    √ اعداد الئحه للدراسات العليا

وضع برامج دراسات عليا متميزه تخدم السمه المميزه للكليه 

 وتحقق رسالتها

تم عمل الئحة دراسات عليا   √ 
لبرنامج قسم سياحة وبرنامج قسم 

 ادارة فنادق
لتدريس والهيئة المعاونة وتفعيل آلية لتشجيع أعضاء هيئة ا

على المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية والنشر في 

 مجالت دولية

√    

 القيادة والحوكمة -2
 

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 وطريقة اختيارهم. الكليةالتغيرات التى حدثت فى القيادات األكاديمية داخل  •

 نصار مشرفا على كلية السياحة وإدارة الفنادق محمد /ا.د منصب عميد الكلية حيث تم تكليفاستقبلت الكلية تغييرا فى  •

( والمعدلة لسوووووونة 2قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية طبعة ) وقد تم ذلك وفق خلفا لألسووووووتاذ الدكتورمنا بركات

ق حقيالقوودرة على ت منيضوووووو ممووا معتموودة ومعلنووة تحقق تكووافؤ الفر معووايير اختيووار ، وكووذلووك بنوواء على 2005

 سيةسالمؤ والقدرة والتعلم مخرجات التعليم جودة وتحسين العملية التعليمية وفاعلية كفاءة والمستمرلرفع التطويرالداعم

 ، وتم االختياروفقا لآللية التالية:

 ختيار من خالل الترشيح من اإلدارة العليا للجامعة دون مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى االختيار.االتم  -أ

يس مجلس األمناء بعد أخذ رأى رئيس الجامعة من بين أساتذة الكلية بشرط أن يكون قد ن بقرار من رئبعيالت تم وقد -ب

شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات على أن يكون متفرغا وممن تتوافر فيهم الشروط المقررة الالزمة لشغل وظيفة 

 أستاذ.
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 ما يلى:وقد شملت معايير اإلختيار -ت

 التى سيرأسها من خالل الممارسة العملية فى نفس مجال العمل. المعرفة والفهم لطبيعة العمل بالكلية  -

 القدرة على القيادة والتوجيه واإلشراف -

 القدرة على العمل تحت ضغط -

 مهارة فى إدارة الوقت -

 مهارة عالية فى اإلتصال وإعداد التقارير -

 قدرة على التحليل والتوجيه المنطقى -

 وتحمل المسئوليات وحل المشكالتقدرة عالية على اتخاذ القرارات  -

 مهارات متقدمة فى مجال التخطيط االستراتيجى -

 فهم القوانين واللوائح اإلجراءات المنظمة للعمل -

القدرة على تطوير األداءوذلك بتحسين مستوى أداء العاملين واإلنتفاع بوقت العاملين فى العمل وتحسين استغالل  -

 المالية المتاحة.الموارد واإلمكانيات المادية و

 اإلستعداد لتلقى شكاوى العاملين ودراستها بدقة ومعالجتها -

 احترام المرؤوسين ومعاملتهم بعدالة ومساواه و موضوعية -

أن يقدم القدوة للمرؤسووووووين فى اإللتزام واإلنضووووووباط والنزاهة و األخالق الكريمة والسوووووولوك القويم والترفع عن  -

 الصغائر.

 إتقان لغة أجنبية -

 القدرة على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق -

 النزاهة والشفافية والعدل -

 اإللتزام بقواعد وآداب العمل  -

 العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع األخرين والتمتع باحترام أعضاء هيئة التدريس والعاملين. -

 لم يوقع عليه أية جزاءات أو إدانات. -

لسووونة  43د. اسوووالم فتحى المدرس بقسوووم إدارة الفنادق إلى درجة أسوووتاذ مسووواعد بموجب القراررقم ترقية أيضوووا كما تم  -

 أيضا قرار بتوليه منصب قائم بعمل رئيس قسم إدارة الفنادق بالكلية. بعد ذلك  ، و قد صدر 2020-7-19بتاريخ  2020

والذى يتم توزيعه على  ديد اإلحتياجات التدريبيةيتم قياس االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية وفق استتتتتتتبيان تحو

 من قبل مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس وإعداد خطة التدريب وفقا لهذه االحتياجات الفعلية هالقيادات بالكلية و تحليل

 

 استمارة االستبيان ما يلى:شملتها ومن أمثلة الدورات التى  

 القيادة و التخطيط االستراتيجى •

 و اتخاذ القرار حل المشكالت •

 إدارة األزمات و الكوارث •

 إدارة الوقت •

 تنظيم المؤتمرات العلمية •

 والتى يتم تحديثها سنويا بإضافة كل ما هو جديد من مهارات تخص القيادات األكاديمية. 

 قد تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية كما يلى:و 

تشمل اإلبتكار وحل المشكالت ، ومهارات  2021-2020دريبية للقيادات األكاديمية خالل عام و قد تم تنفيذ عدد من البرامج الت 

 والتى شارك فيها عميد الكلية ووكيل الكلية و السادة رؤساء األقسام. .القيادة الفعالة



  
 
 
 
 

 

اعتماد مجلس الكلية بتاريخ                    25/8/2021اعتماد مجلس الجودة بتاريخ  

29/8/2021                 
 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

ية شوووووواملة عميد الكلية من خالل اسووووووتبيانات نمط القيادة عن قيادات الكل يتم بشتتتتتتكل دورى تقييم أداء القيادات الكاديمية  -

والتى  (2021-2020تقاريراستتتبيانات نمط القيادة  كما هو تبين من) والوكيل ورؤسوواء األقسووام ومدير تنفيذى وحدة ضوومان الجودة

يبدى فيها كل من أعضوواء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالب واإلداريين عن آرائهم ، ومن خالل تقارير التقييم الذاتى 

 ة التى يقدمها القادة عن انجازاتهم فى نهاية كل عام أكاديمى.السنوي

تلقى الشووووكاوى والمقترحات للكلية و يتضووووح ذلك من خالل )آلية الشووووكاوى و  يتم التعامل مع مشتتتتكالت الكلية وفق تليات -

و المقترحات بطرق  المقترحات( حيث يتم تشووكيل لجنة الشووكاوى والمقترحات بداية كل عام أكاديمى والتى  تتلقى الشووكاوى

 متنوعة و مختلفة و ميسرة و التى يتم البت فيها وفق آلية المقترحات و الشكاوى التى تشمل ما يلى:

 تقوم اللجنة بفتح صناديق الشكاوى و المقترحات أسبوعيا •

تقوم اللجنة بتصووونيف الشوووكاوى و توزيعها على المسوووئول عنها )العضوووو المقدم فى حقه الشوووكوى( للنظر فيها  •

 والوقوف كتابة على أسبابها

متابعة اتخاذ اإلجراءات التصووحيحية لها أو رفضووها إذا كانت فى غير محلها و على المسووئول الرد على الللجنة  •

 فى خالل أربعة أيام من تاريخ استالمها من اللجنة عن طريق تقرير مكتوب و عمل اإلجراءات التصحيحية.

ه فى خالل أسبوع على األكثر من تاريخها وحفظ الشكاوى وحلولها فى تقوم اللجنة بإبالغ الشاكى بنتيجة شكوا •

 ملف خا  بهذا الشأن لديها.

يعرض عميد الكلية التقرير الشووووهرى للمقترحات والشووووكاوى باإلجراءات التصووووحيحية التى تمت على مجلس  •

 األمر. الكلية إليجاد إجراء تصحيحى للمشاكل المعلقة وإحضار صاحب الشكوى لمناقشته إذا لزم

 كما يوجد نموذج معد لتقديم الشكاوى والمقترحات للطالب.              

 وتتمثل أهم مشاكل العملية التعليمية فيما يلى:       

 التعثر الطالبى -1

 والتمارين وكذلك االمتحانات في ظل نظام الساعات المعتمدةالجلسات التعليمية  فى مواعيد تعارض -2

 غة األنجليزية للطالبانخفاض مستوى الل -3

 فايروس كورونا المستجد وضرورة تقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية -4

 انخفاض الكثافة العددية للطالب الملتحقين بالكلية. -5

 ويتم التعامل مع هذه المشكالت من خالل ما يلى:    

 :األتىوفى هذا اإلطار اتبعت الكلية        

 أوال التعثر الطالبى:

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

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

صف الفصل الدراسى األول لهم )وذلك للفرقة األولى فقط( % من الدرجة النهائية المتحانات ن30حصر الدرجات التى تقل عن 

والتنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بضرورة تكليفهم بأعمال إضافية لرفع درجات أعمال السنة وتفعيل 

 الساعات المكتبية معهم بشكل قوى لتحسين آداءهم .

 محاضرات والتمارين العملية المتابعة الدقيقة النتظام الطالب فى حضور ال

 ندوات وغيرها .الطالبية والنشطة األدمج هؤالء فى أنشطة الكلية مثل 

 االجتماع الدورى مع أولياء أمور هؤالء الطالب لضمان المتابعة والتحسن فى اآلداء .

 :للطالب فيما يخصأما اآللية الثانية تتمثل فى: المتابعة الدورية 
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o  من اجمالى المحاضرات 25فى حالة تعدى نسبة الغياب المقررتوجيه الطالب بسحب ومتابعة حضور المحاضرات % 

كانت يستجيب الطالب لمحاوالت رفعها  وإذا ظهرت درجات امتحانات نصف الفصل الدراسى ضعيفة ولم  كذلك  أو

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

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

 لتصبح المحاضرات أكثر جذبا للطالب 

o ط لتبسي ةبالمقررات الدراسي ةالمختلف ةللمؤسسات الفندقيه والمواقع السياحي ةربط الزيارات الميدانيه والرحالت العلمي

 المادة العلمية للطالب . 

o متابعة نظام االرشاد األكاديمي للطالب والمرشدين األكاديميين وما يقدموه من دعم للطالب 

o الزام المرشدين االكاديمين بعقد اجتماع ) دورى (مع الطالب المتعثرين لمتابعة ادائهم 

o ن الطالب من فرصة أكبر لطرح أى أسئله تخص متابعة التزام  أعضاء هيئة التدريس بنظام الساعات المكتبية مما يمك

 .المقرر الدراسي

على التوالى نتيجة لكل المجهودات السابقة حتى وصلت أقل من  وقد واصلت نسبة التعثر فى الكلية انخفاضها للعام الثالث

 .   2021-2020% من الطالب عام 10

 االمتحانات في ظل نظام الساعات المعتمدةوالتمارين و كذلك الجلسات التعليمية  فى مواعيدتعارض  -ثانيا

o  توجيه االرشاد االكاديمي لتسجيل المقررات تصاعديا ابتداءا من المقررات بالفرقة االولى فالثانية وهكذا حتي الرابعة 

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

o داول االمتحانات لمراعات التعارضات التي تسمح للطالب بحضور االمتحانات في السنوات المختلفة بحيث ال تعديل ج

 يحضر الطالب اكثر من امتحانات في اليوم 

o . يتم عرض جداول المحاضرات واالمتحانات على المرشديين االكاديميين  والطالب ألخذ رأيهم فيها 

 :جليزية للطالبانخفاض مستوى اللغة األن -ثالثا  

o شرح المقرر بالغة العربية واللغة اإلنجليزية لتبسيط المادة العلمية 

o  اللغة االنجليزية المتخصصة مستويات تدريسEnglish 4 , 5 , 6   مركز اللغة اإلنجليزية بالجامعة بوليس  بالكلية

 .لسياحة والضيافة لضمان اكتساب الطالب لمهارات اللغة اإلنجليزية والمصطلحات الخاصة بصناعة ا

 

 الدراسية بالفةول العددية الكثافة تقليل وضرورة المستجد كورونا فيروس -رابعا

o  يتم اإللتزام باإلجراءات االحترازية و يوجد دليل خا  بهذه اإلجراءات 

o لفين.تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اإلجراءات االحترازية ولها تقارير شهرية ويتم تطبيق العقوبات على المخا 

o  تم تقسيم المحاضرات الى مجموعات لضمان التباعد االجتماعي واستخدام وسائل التعليم الحديثة والتعليم الهجين وفقا

 لتوصيات وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة .

o  استخدام منصات التعليم الجديدةblack board  لتى يمكن و ابكليات جامعة فاروس السيما كلية السياحة وإدارة الفنادق

كذلك رفع المادة العلمية  مجموعات نقاشية واعطاء محلضرات افتراضية وعمل انشطة عن بعد ومن خاللها 

 .والتكليفات و اجراء الكويزات واالمتحانات اونالين

 :انخفاض الكثافة العددية لطالب الملتحقين بالكلية -خامسا

o  يعود ألسباب خارج نطاق سيطرة الكلية و التى تتمثل فى انتشار أحد أسباب انخفاض الكثافة العددية للطالب الملتحقين

جائحة كورونا و تأثر قطاع السياحة تأثرا شديدا بهذه الجائحة و هو ما ألقى بظالله على إقبال الطالب على اإللتحاق 

ة سيعود مرة اخرى بكليات السياحة والفنادق بشكل عام ولكن مع انحسار الجائحة وتعافى الحركة السياحية وعودتها بقو

إقبال الطالب على اإللتحاق بكليات السياحة والفنادق مرة ثانية وكذلك طبقا الحتياجات قطاع السياحة لخريجى كليات 
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السياحة نتيجة االستثمارات السياحية الجديدة مثل المشروعات السياحية الضخمة بمدينة العلمين الجديدة والجاللة 

 وغيرها.

o يدة للسياحة بالجامعات األهلية الجديدة تأثيرا على إقبال الطالب على اإللتحاق بكليات السياحة كان النشاء كليات جد

 بما تقوم به من مجهودات تسويقية وامكانيات تجهيزية عالية.بالجامعات الخاصة 

o  بما تقدمه من خدمات تركزعلى اظهار المزايا التنافسية للكلية  قامت الكلية بوضع استراتيجية جديدة للتسويقو من جانبها

وما تطبقة من استراتيجيات تدريس غير تقليدية  إمكانيات تعليمية عالية تسهيالت و تتيحة منما تعليمية مميزة للطالب و

و ما عقدته من اتفاقيات شراكة مع كوكبة من أفضل الجامعات على مستوى العالم ومع أرقى سالسل الفنادق والمطاعم  ،

منح دراسة الحاصلين على تجارب الطالب لوابرازان وشركات تنظيم المؤتمرات داخل مصر، وشركات السياحة والطير

وسائل  باستخدام والداخل الجامعات األجنبية ، وكذلك المحاضرات االفتراضية من قبل أساتذة وخبراء من الخارج بهذه

 .و غير تقليديةو قنوات االتصال متنوعة 

 

 :من أمثلتها  وميثاق أخالقى للمهنة وتلتزم بما ورد فى الالتميز العدالة وعدم الكلية آلية ضمان الشفافية وتطبق  •

 للقوانين طبقا المهام من وغيرها الجداول واعداد الكنتروالت أعمال مثل بالتساوى والمسئوليات المهام توزيع ▪

 .الجامعة في بها المعمول واللوائح

 أي عن النظر بغض المنظمة للقوانين طبقا والعاملين التدريس هيئة أعضاء جميع على الترقية شروط تطبيق ▪

 .اعتبارات

 المعاونة الهيئة /التدريس هيئة أعضاء تعيين عند التخصصات مراعاة ▪

 العاملين اعالم ، المختلفة االدارات على وتوزيعهم العاملين تعيين عند التخصصات مراعاة :للعاملين بالنسبة ▪

 قح من نويكو ةضووووووعيبمو الكفاءة تقاارير واعاداد العااملين داءأ تقييم ،بهم الخا  الوظيفى بالتوصووووويف

 العاملين كل على المخالفة نفس على الجزاء نفس توقيع ،األعلى الجهة أمام التقييم نتيجة فى التظلم العامل

 .شخصياتهم عن النظر بغض المخالفين

 دليل" إعداد ،الطالب جميع بين لتمييزا وعدم المسوواواة على بالجامعة القبول سووياسووات تعتمد :للطالب بالنستتبة ▪

 مصووووادر ةحاتا ،للطالب والواجبات الحقوق كافة به حضوووومو الدراسووووي العام بداية في عليهم يوزع "للطالب

 فى التمييز وعدم اواةسوووووالم تتم ثيح والتقويم التعلم فر  فى المسووووواواة ،الطالب لجميع بالجامعة المعرفة

 يخص ما كل عن دورية بصفة الطالب راء أ قياس ، الطالب لجميع املوالمع اتضرللمحا الدراسية الجداول

 .التعليمية العملية

قامت الكلية بمجهودات لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بالكلية خالل العام السابق تشمل حقوق الملكية الفكرية و نشر  •

ثاق األخالقى ية على الموقع اإللكترونى ، و كذلك تعل المي ية تبين حقوق و قيم الكل يق لوحات على جدران ممرات الكل

 .الملكية الفكرية ، ومن خالل الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس فى أخالقيات المهنة واخالقيات البحث العلمى

 

مات تم استحداث لجنة اإلجراءات االحترازية المنبثقة من لجنة األز حيث قامت الكلية بتحديث واعتماد الهيكل التنظيمى •

 17/2/2021محضر مجلس الكلية بجلسته الرابعة بتاريخ بوالمعتمد  والكوارث
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 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

حيث  تهاورسال تهاتسعى الكلية باستمرار نحو تنمية قدرات الكوادر البشرية بها ليكونوا قادرين على تحقيق رؤي

العديد فى  2021-2020فى العام األكاديمى  نيس والهيئة المعاونة واإلدارييلسوووادة أعضووواء هيئة التدرا شوووارك 

 ما يلى:منها من الدورات التدريبية 

 2021إبريل  20-19دورة حل المشكالت واتخاذ القرارات  •

 2020نوفمبر  E-Exams     21-22 دورة •

 )مركز ضمان الجودة( 2021إبريل  27ورشة عمل جودة الورقة االمتحانية  •

 )هيئة معاونة( 21/4/2021-20 نشر الدولي للبحوث العلميهال •

•  Effective Academic Writing"  10/1/2021فى 

 17/4/2021،  29/5/2021فى  E-Learningورشة فى  •

 15/11/2020فى  Design and Production of Digital Contentورشة فى  •

فووووى  Data Base Management System Using Access 2016دورة توووودريووووبوووويووووة فووووى  •

 )مركز ضمان الجودة( 27/1/2021 إلى 25/1/2021

 2021-2020ربيع فى  Ethics of Academic researchدورة  •

 )الجهاز اإلدارى( على عدد من الدورات وهى:بالكلية كما حصل السادة الموظفين 

 Manipulating, and analyzing data using Excel 14-16/12-2020دورة متقدمة فى  •

 26/8/2021-23 اإلسعافات األولية المتقدمة"دور المسعف" دورة •

 بيان عملي علي كيفية اسووووووتخدام طفاية الحريق الحرائق وانواع المواد المسووووووتخدمة في االطفاء ودورة  •

 15/7/2021-12 ، 26/8/2021-23قضايا السالمة والصحة المهنية في الجامعات و

 ( فيزيائية – بيولوجية – ميكانيكية – كهربائية– كيميائيةال)المخاطر في متمثلة العمل بيئة مخاطر دورة •

 29/7/2021-26و 12-15/7/2021

 الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة. •

تغيير بعض منسقى حيث تم  2021-2020تم تحديث و اعتماد الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة لعام 

مد إلى معيار القيادة والحوكمة وتغيير منسووق معيار حيث تم اضووافة د.أحمد مجدى و أ.عبد هللا محالمعايير 

إدارة الجودة ليكون د.محمود عبد الرؤف بدال من أ.م.د إسوووالم فتحى كما تم اضوووافة الدكتور اسوووالم فتحى 

مثل لجنة المشووووواركة  تغيير مستتتتتميات بعض اللجانوكذلك معيارى البحث العلمى و التدريس والتعلم إلى 

محضووور مجلس الكلية بجلسوووته الرابعة بتاريخ ب ةالمعتمد نفيذ الخطة اإلسوووتراتيجيةالطالبية و لجنة متابعة ت

17/2/2021 

التى تتضوووومن مؤشوووورات أداء وفق آلية المتابعة والمراجعة  تنفيذ الخطط الستتتتنويةضتتتتمان الجودة تتابع وحدة  •

 ما يلى:التى تتضمن موضوعية 

 2021-2020لسنة  للكلية التنفيذية ةتقرير متابعة ما تم انجازه فى الخط •

 2021-2020التقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة لسنة  •
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 2021-2020لقسمى السياحة وإلدارة الفنادق لسنة التقارير السنوية  •

-2020تقارير المراجعين الخارجيين والداخليين للبرامج العلمية لقسووووومى السوووووياحة وإدارة الفنادق لسووووونة  •

2021 

بما تحتوى عليه من نتائج المقررات و كذلك خطط 2021-2020ة تقارير المقررات لكل فصل دراسى لسن •

 التحسين للمقررات

 وتحديثه  2021-2020مراجعة توصيف البرنامج لقسمى السياحة وإدارة الفنادق لسنة  •

 2021-2020متابعة استراتيجيات التدريس والتعلم و تحديثها لسنة  •

 2021-2020فحص ملفات المقررات لفصلى الخريف والربيع لسنة  •

 2021-2020تقارير الفحص الشكلى والفنى للورقة اإلمتحانية المتحانات فصلى الخريف و الربيع  •

 تقارير المتابعة للتعليم التفاعلى بالمحاضرات  •

والمادة العلمية وطريقة وضووووع  اوتعليقاتهم على طريقة تدريسووووهعن المقررات  اسووووتبيانات الطالب تقارير •

 لمستخدمة واالستفادة من نتائجها فى تعديل توصيف المقرراتاالمتحانات وأساليب التعلم ا

تقارير  -)تقارير الرضا طراف المجتمعيةألراء السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين واآ استقصاءتقارير •

 تقارير الرضا عن الخدمات المجتمعية للكلية(. -استبيانات نمط القيادة

 مورألاولياء أمتابعة نظام تلقي شكاوى الطالب و  •

 تقارير مراجعة تحديث ملفات معايير اإلعتماد المؤسسى للكلية  والتى تتم دوريا فى بداية كل فصل دراسى •

 اإلجراءات التةحيحية التى تم اتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيزكانت كما يلى:

 سين شملت الجوانب التالية:تم وفقا لما ورد فى التقارير المختلفة لتقييم ما تم إنجازه اعداد خطط للتعزيزوالتح

 أوال العملية التعليمية:

 .ستجدات فى الصناعةمراجعة توصيفات المقررات طبقا للم •

 .لالئحة الجديدة لبرنامج البكالوريوساعداد ا •

 الكلية مجلس محضووووورحديث توصووووويفات برنامجى السوووووياحة وإدارة الفنادق المعتمدين تلتنظيم ورش عمل  •

ته تاريخ االولى بجلسوووووو ية 3/11/2020 ب لذهن ية وا كل البرنامجين و المهارات المعرف حيث تم تحديث هي

 م.التقييوأساليب التقويم ورق التدريس طوالتطبيقية والعامة وكذلك 

ومراجعين داخليين وتحسووين البرنامج فى ضوووء التغذية  يينخارج ينعرض توصوويف البرامج على مراجع •

مل وآراء الخريجون وطالب الفرق النهائية بالبرنامج خبراء الصوووناعة وسووووق العوالمرتدة من المراجعين 

 . و تقاريرالمقررات بما تحتويه من نتائج للمقررات وخطط للتحسين

ستكما • سام العلمية منا ستيفاء احتياجات األق  إلحتياجات التعليمية ومتطلبات الجودةوفقا لالموارد الماديه  ل ا

حيث تم الموفقة على تزويد  compu meو  ىى فامثل أجهزة الداتا شوووو وشووواشوووات العرض وأجهزة الوا

قاعتين رقم  بدال ال D517 ,D621ال ما تم اسووووووت هذه األجهزة ك نة ال  Micب يا فى  Data showوصوووووو

 . D112مدرج

 اإللكترونية Blackboard منصوووووة عبر كلية بأقسوووووامهاال مقررات كل فىHybrid الهجين التعليم تطبيق  •

 .الله رصد وإعالن نتائج الطالب بعد اعتمادهاالذى يتم من خ Power Campus وتطبيق

التعليم  اتيتم تطبيق اسوووتراتجيحيث تحديث اسوووتراتيجيات التدريس والتعلم و اسوووتراتيجيات التقويم والتقييم  •

 .فيروس كورونا جائحة تفشىل ةنظرا للظروف الحالي  Hybridالهجين
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حفظ وإسووووووتدعاء وإتاحة تداول ل  Google Driveانشوووووواء ملفات قواعد بيانات إلكترونية ورفعها  على  •

 التعليمية و البحثية واالجتماعيةالقسم  نشطةألت الوثائق والمعلوما

 المحاضرات في المقررسواء بتوصيف المحددة التفاعلى التعليم وأنماط أساليب وتفعيل تطبيق مدى متابعة •

 عن التعليمية الجلسات وكذلك  الجامعة معايير وفق العلمية المادة برفع اإللتزام وكذلك تمرينال أو أوالعملي

 الكلية وكيل  متابعة خالل ومن الجامعة إدارة تشووووووكلها مركزية لجان خالل من  Virtual lecturesبعد

 .والطالب التعليم لشئون

زيادة التعاون العلمى على المستوى العالمى مع افضل الكليات و المعاهد المناظرة من خالل تفعيل اتفاقيات   •

وعلى  أعضووواء هيئة التدريس و الطالب و المحاضووورات االفتراضوووية المتبادلة واألبحاث المشوووتركة تبادل

 يجانب اللقاء محاضرات افتراضية عملية ومحاضرات داخل الحرم الجامعشيفات األدعوة تم سبيل المثال 

 :ومنها على سبيل المثال
 تاريخال المحاضرة عنوان الزائر المحاضر الشريكة الجنبية الجامعة

JAMK Minna Tunkkari Responsible Tourism 6/6/2021 

JAMK Heidi Luck Event Management 10/5/2021 

 

 التاريخ المحاضرة عنوان الزائر المحاضر الشريكة الجنبية الجامعة

TU Dublin Sheona Foley New Trends in Food 

Operations 

11/5/2021 

TU Dublin Gereva Hackett Managing Quality in 

Food and Beverage 

11/5/2021 

 
 

التدريب إعداد دليل  و والتقييم المتابعة طرق وكذلك التدريب دليل وتحديث الميدانى التدريب أليات تطوير •

 .وبرنامج السياحة الخا  ببرنامج ادارة الفنادق

التي تصووب في مصوولحة الطالب  زيادة فر  التدريب الميداني وذلك من خالل عقد المزيد من الشووراكات  •

 وتكسبه المزيد من المهارات الالزمة

االسووووتمرار فى انتداب خبراء الصووووناعة في تدريس المقررات العملية  وذلك من اجل تعزيز وربط العملية  •

 التعليمية بالصناعة
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مجتمع والعملية زيادة األبحاث المنشورة دوليا ومحليا لخدمة اللدعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  •

 .االستفادة من االبحاث و الرسائل العلمية في تدعيم المقرراتو التعليمية

 ةعضوووواء هيئة التدريس بين الكلية والكليات المناظرأ كذلك تبادلتطبيق برنامج التبادل الطالبي واسووووتئناف  •

 .2022-2021)جامعة ياماك بفلندا( ابتداء من فصل خريف خارج مصر

 .الماجستير(برنامج وصيفات الئحة للدراسات العليا )اعداد تالبدأ فى  •

ع الميدانى الذى والب مثل المشووورمشووواريع بحثية للط اللالبحثية من خ نشوووطةالب فى االزيادة اشوووراك الط •

تقوم بصدده الكلية بأقسامها المختلفة وبقيام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب أنفسهم( حيث 

يام الطالب  Tutorialيتم توظيف ال  عه فى خدمة ذلك النشووووووواط البحثى وق فى مختلف المقررات وتطوي

بالزيارة الميدانية من أجل جمع البيانات ووضوع النتائج والتوصويات التى خرجت بها تلك الدراسوة الميدانية 

 .للمشروع البحثى

 المنشاتهذه  داخل طبيقيهالت االمتحانات اجراءوتدريس بعض المحاضرات العملية داخل المنشات الفندقية  •

 .  ICOMمن خالل مختصين وخبراء من شركة  Event Management تدريس مقرروكذلك 

وشركات األغذية وإدارة  المختلفة الفنادقشركات السياحة و مثل بمنشآتها الصناعة مع التعاون استمرار •

 االكاديمية الدراسة و عملال سوق احتياجات بين التام الربط لخلق الحفالت وشركات تنظيم األحداث 

 .للتعاون جديدة سبل وايجاد

 

 ثانيا: الموارد البشرية بالكلية:

يذ األكاديمية  وذلك من خالل الكوادر تعزيز وتطوير مهارات  • لتنف ية الدورات المزيد من ا دورتين تدريب

 –رقمية تصووووووميم المقررات المثل  على األقل كل عام أكاديمى لكل عضووووووو هيئة تدريس وهيئة معاونة

االمتحانات االلكترونية ونظم التحليل اإلحصائى والنشر الدولى وقواعده ،  اساليب البحث العلمى ، اساليب 

 .التعليم و التعلم الحديثة ، اساليب التقييم الحديثة

إعطاء المحاضرات االفتراضية تبادل عقد مزيد من اتفاقيات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و •

 .الخبرات مشاركةل الجامعات األجنبية عم

زيادة األبحاث المنشورة دوليا ومحليا لخدمة المجتمع والعملية لدعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  •

 .االستفادة من االبحاث و الرسائل العلمية في تدعيم المقرراتو التعليمية

ولضمان االستمرارية  داخليا  وخارجيا   عينين والمنتدبينالسادة أعضاء هيئة التدريس المأداء  و تقييم متابعة  •

 .نظام جودة التعليم تطبيق فى

االسووتمرارية في اإلسووتعانة بخبراء من الصووناعة لتقييم المشووروعات البحثية الميدانية وتفعيل دورها لخدمة  •

 .المجتمع

و اإللتزام بتطبيق هووذه  اإللتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازيووة للوقووايووة من اإلصووووووووابووة بفيروس كورونووا •

 اإلجراءات على الطالب أثناء المحاضرات و التيونولاير.

 

 ثالثا: الطالب:

 خالل ما يلى: من وزيادة الدعم األكاديمى للطالب المتعثرين بالكلية مواصلة العمل على تقليل نسب التعثر الطالبى •

اعداد خطة دراسية لهم و هم في االنشطة الطالبيةتشجيع مشاركتوالمتعثرين  زيادة عدد الساعات المكتبية للطالب -

االلتزام بقواعوود الجووامعووة فيمووا يخص الطالب المتعثرين واللووذين تحووت المراقبووة و من خالل االرشووووووواد االكوواديمي

تكليف الطالب بواجبات و انشطة اضافية لرفع و  االكاديمية والتسجيل المعلق لرفع معدل نقاط التقدير التراكمي لهم

 .العلمى مستواهم
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 :وضع نظام للتقويم المستمر للطالب يضمن تحقيق اآلتي •

 مما يحقق التغيير الواقع في طرق التدريس ويناسب التعليم الهجين تنويع أساليب التقويم وشمولها -

 إدارة العملية االمتحانية بفاعلية -

 نتائج االمتحانات وتوثيقهاحفظ واستدعاء سرعة ودقة  -  

 الفحص الفني و الشكلي للورقة االمتحانيةختصين للتأكد من تشكيل لجنة من الم -

 االستمرار في اعداد بنك لالسئلة في كل مقرر -

بموووا يتوافق مع نظوووام التعليم الهجين  وطرق التقييم تطوير اسووووووتراتيجيوووات التووودريس والتعلماالسووووووتمرار فى  •

 .مها بفعاليةستخداالو تدريب الطالب عليها  Blackboardالمنصات التعليمية تطويرو

إلكسابهم المزيد من المهارات لمدة فصل  بالجامعات األجنبيةتبادل طالبية للدراسة والتدريب  توفير منحالتوسع فى  •

 .دراسى كامل

 بهم واإلحتفاظ الوافدين الطالب من المزيد  لجذب آليات استحداث •

 .لعلميةا السرقاتالبعد عن و االقتباس و الفكرية الملكية بحقوق الطالب تعريف •

 و المقررات بتسووووجيل يتعلق فيما فاعلية اكثرPower Campus  الطالب لشووووئون فعال الكترونى نظام اسووووتحداث •

 ذات المختلفة واللجان التدريس هيئة اعضاء و الكاديميين المرشدين و الطالب بين بالربط و الدراسية الخطط اعداد

 التعليمية بالعملية الصلة

 اولياء مع الكلية ادارة و االكاديميين المرشوودين تواصوول زيادةو للطالب االكاديمي رشوواداال لملف المسووتمر التحديث •

 .بأول اول أداءابنائهم متابعة لهم يتسني حتي الطالب امور

 والمجالس اللجان في المشووواركة ومنها الوسوووائل بكافة  بأرائهم التعليمية  العملية في الطالب ومشووواركة تمثيلزيادة  •

 بيانات المختلفة.واالست الرسمية

 طبيعة و الطالب شووخصووية و مهارات مع يتناسووب بما واختيار التخصووص العلمية االقسووام على التوزيع آلية تحديث •

 .بها الطالب توعية و العلمى القسم

 رابعا: الخريجين:

مشاركة فى االستمرار فى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالخريجين حتى يتم التواصل المستمر معهم و دعوتهم لل •

األحداث المختلفة و تقديم خدمات بعد التخرج لهم مثل توفير فر  عمل أو تدريب بالمنشوووووآت السوووووياحية والفندقية 

 المتميزة.

 لخريجين لضمان التواصل المستمر معهم واتاحة فر  عمل لهممتابعة ا تفعيل وحدة •

 معهم المستمر التواصل اجل من بوك سالفي على للخريجين صفحة إطالق خالل من الخريجين مع التواصل تعزيز •

 .العمل سوق فى المتوفرة العمل فر  عن اإلعالن و

 مع بالتعاون األعمال ريادة مثل التدريبية الدورات فى مشاركتهم وزيادة سنويا دورية لقاءات فى  الخريجين دعوة •

 أنشطة فى ومشاركتهم سنويا ةالكلي تعقدها التى التدريب و التوظيف وملتقيات بالجامعة األعمال ريادة مركز

  بالكلية السياحية الخدمات وحدة خدمات من االستفادة و العلمية الرحالت الكليةمثل

 والتعاون العمل سوق مع التعامل وكيفية المهنية بالحياة الطالب لتعريف عمل وورش ودورات تدريبية برامج إقامة •

 .حليةالم والهيئات الجامعة في الخريجين متابعة إدارة مع

 حال في وتكريمه والبحثية العلمية للمساعدة العليا للدراسات تسجيله حال في او الصناعة مجال في الخريج متابعة •

 .تميزه

 .اآلراء هذه من اإلستفادة وتفعيل الكلية خريجى أداء مستوى عن العمل سوق آراء إلستطالع طرق استحداث  •

 . هم إنجازاتها خالل العام الجامعىوأ مدى شمولية قواعد البيانات ألنشطة الوحدة  •



  
 
 
 
 

 

اعتماد مجلس الكلية بتاريخ                    25/8/2021اعتماد مجلس الجودة بتاريخ  

29/8/2021                 
 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

قواعد بيانات  -تم انشووووواء و تحديث قواعد بيانات أنشوووووطة  الوحدة والتى تشووووومل قواعد بيانات ملف المقرر

قواعد بيانات  -قواعد بيانات المجالس الرسووووومية للكلية –تحديث وثائق معايير اإلعتماد المؤسوووووسوووووى للكلية 

 -ورات التدريبية ألعضوووووواء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريينقواعد بيانات الد –األبحاث العلمية 

قواعد بيانات التقارير السوووووونوية والتى تشوووووومل تقارير البرامج وتقارير المراجعين الخارجيين والداخليين 

و نتائج االسوووووتبيانات المختلفة مثل اسوووووتبيانات  –والتقرير السووووونوى و تقارير المؤتمرات العلمية لألقسوووووام 

لطالب و استبيانات أعضاء هيئة التدريس واستبيانات الجهاز اإلدارى واستبيانات الخريجين و استبيانات ا

خبراء الصووناعة و اسووتبيانات التدريب الميدانى واسووتبيانات المجتمع الداخلى والخارجى للكلية بخصووو  

 .و غيرهالتى تنظمها الوحدة تقارير ورش العمل ا –نسخ من نتائج الفرق الدراسية  –المشاركة المجتمعية 

 المراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها . •

سى  سمتم عرض البرنامج الدرا مراجع خارجي واثنين من المراجعين الداخليين سياحة وإدارة الفنادق على  ىبق

 وق العمل السياحي في مصر.بالقسم العلمي،باإلضافة إلى بعض خبراء ورجال الصناعة الذين يمثلون س

 وقد اثني السادة المراجعين على البرنامج وعلى ما تم با من تطوير وتحديث، على سبيل المثال: 

 يتبني البرنامج المعايير االكاديمية الصوووووووادرة من الهيئةالقومية لوحدة ضوووووومان جودة التعليم و االعتماد •

(NARS)   .والتي تتحقق بشكل واضح في البرنامج 

 .نسب نوعية كل المقررات والهيكل االكاديمي لبرنامج السياحةبين ازن محقق التو •

 .ضمن العدالةياعمال تقويم الطالب مناسبة و تعدد وتنوع اعمال التقويم  •

تنوع طرق التعليم  والتعلم المسوووتخدمة متميز و يحقق مخرجات التعلم المسوووتهدفة كما انها طرق متنوعة و  •

 .مبتكرة

وتوصيفات مكتملة  هماوأجزائ ينمستوفي ينإدارة الفنادق توصيف ى السياحة وبرنامجن كل ميعتبر توصيف  •

 .المقررات يظهر بها جهد كبير

كما كان هناك بعض التعليقات والتوصتتتتتيات من الستتتتتادة المراجعين الخارجيين، والتي ستتتتتوف يتم العمل على 

 تطويرها وتحسينها، ومنها:

 اح المعني ولزيادة  القدرة علي القياس:بعض االهداف تحتاج إعادة صياغة اليض

For ex.  

• Outline new trends in tourism and hospitality industry. >> Identify 

• Identify the role of quality management in tourism and hospitality business. >> Discuss 

 

في بعض المقررات تحتوواج تعووديوول لتالئم طبيعووة  ، أفعووال بعض مخرجووات التعلممقررات البرنووامجفيمووا يتعلق ب

 المخرجات و فاعلية التقويم:

For ex. 

• TM 101: Describe dimensions of environmental impacts of tourism business activities 

>> Determine  

• THM 201: Demonstrate the factors responsible for the growth and development of 

tourism and hospitality activities >> Distinguish  
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الوسووائل المسووتخدمة للتعليم و التعلم تفهم ضوومنيا من خالل الطرق المسووتخدمة وال تظهر بشووكل واضووح في  •

 مصفوفة طرق التعليم والتعلم.

يا في اهداف و مخرجات البرنامج وليس  • بعض اهداف ومخرجات التعلم لبعض المقررات تظهر ضوووووومن

 واضح. بشكل 

 في بعض االجزء، كما أن المراجع تحتاج لمزيد من  TM331 & TM332يتشوووووووابه كل من مقرري  •

 التحديث نظرا لطبيعة المجال.

 تحديث بعض المراجع المستخدمة لتالئم طبيعة التطور السريع في مجاالت بعينها مثل ادارة المناسبات. •

 .THM 261لم ال تنعكس بها مثل مقرر  بعض اهداف المقررات عامة جدا و بالتالي مخرجات التع

 بالنسبة لبرنامج إدارة الفنادق:

تم االسووووتجابه لمالحظات المراجع الخارجي للبرنامج وايضووووا من  المراجعة الدورية من مركز ضوووومان الجودة 

 بالجامعة وزيارات الدعم الفنى وكان من أهمها

ل أكثر دقة كما تم تعديل مصووفوفة البرنامج بما تم تعديل النواتج المسووتهدفة لبعض المقررات وصووياغتها بشووك -

 يتماشي مع المقررات، وتعديل االهداف العامة للمقررات 

تمت االسووووتجابة وتعديل مصووووفوفة مضوووواهاة المقررات مع النواتج التعليمية المسووووتهدفة لبرنامج بكالوريوس  -

التعليمية للبرنامج تم اسووتفاءها السووياحة والفنادق تخصووص إدارة فنادق لتشوومل جميع المقررات كذلك النواتج 

 مع مراعاة طبيعة بعض المقررات

تم مراجعة وتعديل مصووووووفوفة المعارف والمهارات المسووووووتهدفة للمقررات وتدقيق اكواد النواتج ومراعاة أن  -

  .تتالئم الموضوعات مع النواتج المستهدفة

وأساتذة فى التخصص من الكليات يتم عرض نتائج التقويم الذاتى على إدارة الكلية وخبراءمن الصناعة 

الدورية التى تعرض على مجلس وحدة  المناظرة من خالل المؤتمرات العلمية لألقسام و من خالل التقارير

وكذلك مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس  وتستخلص نتائج ومجالس األقسام ومجلس الكلية  ضمان الجودة

 التقييم الذاتى من خالل التقارير التالية:

 2021-2020قرير متابعة ما تم انجازه فى الخطة التنفيذية للكلية لسنة ت •

 2021-2020التقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة لسنة  •

 2021-2020التقارير السنوية لقسمى السياحة وإلدارة الفنادق لسنة  •

-2020دق لسنة تقارير المراجعين الخارجيين والداخليين للبرامج العلمية لقسمى السياحة وإدارة الفنا •

2021 

بما تحتوى عليه من نتائج المقررات و كذلك خطط 2021-2020تقارير المقررات لكل فصل دراسى لسنة  •

 التحسين للمقررات

 وتحديثه  2021-2020مراجعة توصيف البرنامج لقسمى السياحة وإدارة الفنادق لسنة  •

 2021-2020متابعة استراتيجيات التدريس والتعلم و تحديثها لسنة  •

 2021-2020فحص ملفات المقررات لفصلى الخريف والربيع لسنة  •

 2021-2020تقارير الفحص الشكلى والفنى للورقة اإلمتحانية المتحانات فصلى الخريف و الربيع  •

 تقارير المتابعة للتعليم التفاعلى بالمحاضرات  •

مادة العلمية وطريقة وضع استبيانات الطالب عن المقررات وتعليقاتهم على طريقة تدريسها وال تقارير •

 االمتحانات وأساليب التعلم المستخدمة واالستفادة من نتائجها فى تعديل توصيف المقررات
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تقارير  -)تقارير الرضا طراف المجتمعيةألراء السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين واآ استقصاءتقارير •

 ية للكلية(.تقارير الرضا عن الخدمات المجتمع -استبيانات نمط القيادة

 مورألولياء اأمتابعة نظام تلقي شكاوى الطالب و  •

 تقارير مراجعة تحديث ملفات معايير اإلعتماد المؤسسى للكلية  والتى تتم دوريا فى بداية كل فصل دراسى •

 تستفيد الكلية من نتائج عملية التقييم الذاتى فى وضع خطط التعزيز والتحسين واتخاذ إجراءات تصحيحية  •

 

 مثل:

 .اليضاح المعني ولزيادة  القدرة علي القياسبعض األهداف للبرامج  إعادة صياغة -

 .أفعال بعض مخرجات التعلم في بعض المقررات لتالئم طبيعة المخرجات و فاعلية التقويماعادة صياغة  -

البرنامج بما تعديل النواتج المسووتهدفة لبعض المقررات وصووياغتها بشووكل أكثر دقة كما تم تعديل مصووفوفة  -

 .يتماشي مع المقررات

وتعديل مصفوفة مضاهاة المقررات مع النواتج التعليمية المستهدفة لبرنامج بكالوريوس السياحة والفنادق  -

تخصوص إدارة فنادق لتشومل جميع المقررات كذلك النواتج التعليمية للبرنامج تم اسوتفاءها مع مراعاة طبيعة 

 بعض المقررات

 وآليات وطرق تقويم التدريب الميدانى و تحديث دليل التدريب الميدانى تحديث توصيفات -

 تحديث بعض المراجع المستخدمة لتالئم طبيعة التطور السريع في مجاالت بعينها -

 تحديث استراتيجيات التدريس والتعلم  -

ك خطة التعزيز و قد تم بشوووكل عام وضوووع خطط للتعزيز والتحسوووين لبرنامجى السوووياحة وإدارة الفنادق و كذل

 بتاريخ االولى بجلسووته الكلية مجلسبو التى تم اعتمادها  2022-2021والتحسووين لوحدة ضوومان الجودة لعام 

3/11/2020 
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : -4

 

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 المستجدات فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . •

 تدريس المعينينأعضاء هيئة ال

 ـ  قسم السياحة:   1

 التخةا المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

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

 اإلسكندرية
 الدراسات السياحية

 مدرس 1/10/2020 محمود عبد الرؤوف 2
جامعة  / دكتوراه

 االسكندرية
 ةالدراسات السياحي

 مدرس 1/10/2014 تامر الصاوى 3

جامعة  /دكتوراه

 حيةاالدراسات السي االسكندرية

 ـ  قسم إدارة الفنادق:    2

 التخةا المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

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

 ألستاذ مشارك

 دكتوراه / 

 جامعة الفيوم
 الفندقيةت الدراسا

 مدرس 1/3/2021 د.أحمد مجدي صادق 2
جامعة  /دكتوراه

 االسكندرية
 ةالدراسات الفندق

 أعضاء الهيئة المعاونة المعينين:

 ـ  قسم السياحة:   1

 التخةا المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين مساال م

 إدارة التراث الثقافى ماجستير مدرس مساعد 1/2/2017 سنت شاهينابأ/  3

 مساعد مدرس 1/5/2018 ابو الدهبامل  ا/ 4
/ جامعة  ماجستير

 االسكندرية

-معامالت دولية

 تجارية-قانونية
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5 
عمرو عبد هلل أ/

 المغربى 
 مدرس مساعد 1/5/2018

جامعة ماجستير/

 السادات 
 الدراسات السياحية

 ـ  قسم إدارة الفنادق:   2

 التخةا المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

 مدرس مساعد 2015-3-1 ادة جمال حسنمحأ/ 1
 /  ماجستير

 جامعة اإلسكندرية

 الدراسات الفندقية

 مدرس مساعد 15/10/2015 عمرو فؤادا/ 2
 /  ماجستير

 جامعة اإلسكندرية

 الدراسات الفندقية

 معيد 2016-9-1 عبدهللا محمدا/ 3
 بكالوريوس / 

 جامعة االسكندرية

 الدراسات الفندقية

 مدرس مساعد 3/5/2018 سميرعادل ا/ 4
ماجستير/ جامعة 

 حلوان

 الدراسات الفندقية

 

 :والمنتدبين أعضاء هيئة التدريس المعاريين

 ـ  قسم السياحة:   1

 التخةا امعة المؤهل/ال ةفالوظي هتاريخ االعار االسم م

 شاركأستاذ م 28/10/2020 ا.م د. غادة بسيونى  1
دكتوراه / جامعة 

 اإلسكندرية
 يةحاسات السياالدر

 هالمنتدبينم ـ  قسم إدارة الفنادق   2

 االسم م
تاريخ 

 االنتداب/هاالعار
 التخةا المؤهل/الجامعة الوظيفة

 1/10/2021 أ.د/ محمد نصار  1
علي  المشرف 

 الكلية

أستاذ/ جامعة 

 االسكندرية
 إدارة فنادق

 أ.د/ دينا أبو العز 2
فصل الخريف 

2021 

استاذ بقسم 

االرشاد 

سياحى بجامعة ال

 االسكندرية

أستاذ/ جامعة 

 االسكندرية
 ارشاد سياحى

 د.أيمان شوقى 3
فصل الخريف 

2021 

مدرس بقسم 

 دراسات فندقية

جامعة  /دكتوراة 

 االسكندرية
 الدراسات الفندقية

لفندقيةالدراسات اجامعة  /دكتوراة مدرس بقسم  الخريف فصل د. مصطفى السقا 4  
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 االسكندرية دراسات فندقية 2021

 2021 الربيع فصل د.أحمد الشال  5
مدير عام شركة 

ICOM 

 دكتوراة 
 

 2021عام  أ.محمد السعدى 6
مدير فندق 

 جراند بالزا

 
 إدارة فنادق

 عزة براهيم   .أ 7
 الخريف فصل

2021 
 وزارة السياحة

مدير عام مكتب 

وزارة السياحة 

 باالسكندرية سابقا

 دراسات سياحية

 دراسات سياحية  ممقيس تورز 2021 الربيع صلف يارة أبو الحسن .أ 8

 

 2020/2021الجامعي معاوني هيئة التدريس ومدرسي اللغة المنتدبين هانتداب جزئيمخالل العام 

 التخصص الجهة المنتدب منها الدرجة العلمية االسم م
مدة 

 االنتداب

نوع 

 االنتداب

1.  
جالل السيد  /د

 رفاعي

خبير سياحى 

 مميز
 طاليةاي لغة منتدب حر

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

 ماجستير  منتدب حر لغة أسبانى هند األشرفىا/   .4
ثالث 

 أيام

نتدب م

 خارجي

 ماجستير  منتدب حر لغة أسبانى أ/ محد عبد السالم  .5
ثالث 

 أيام

منتدب 

 خارجي

6.  
 ابو شريف /د.ا

 مالمكار
 استاذ دكتور

عميد معهد اللغات 

 بالمنصورة
 ايطالية لغة

ثالث 

 أيام

منتدب 

 خارجي

 مفيد نادية/ا  .7
خبير سياحى 

 مميز
 لغة فرنسية منتدب حر

ثالث 

 أيام

منتدب 

 خارجي

 

واألقسام العلمية  الكليةبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعانة ومدى اتفاق نسبتهم إلى الطالب على مستوى نس •

وسووبب  القومية لضوومان جودة التعليم واإلعتماد الصووادرة عن الهيئة ةوالبرامج التعليمية مع المواصووفات القياسووي

 هذا التغير وطرق التعامل معه .
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الدراسوي  مع المقررات والهيئة المعاونة لعضوو هيئة التدريس والعبء الدراسوي لمىمدى مالئمة التخصوص الع •

 .التى يشارك فى تدريسها

كما يتالئم متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى األقسام العلمية وعلى 

 نونى للساعات التدريسيةوجد نصاب قامستوى الكلية بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة  حيث ي

 14سووواعة( ، المدرس ) 12سووواعة( ، األسوووتاذ المسووواعد ) 10لكل عضوووو هيئة تدريس وهو كاألتى: األسوووتاذ ) 

سواعة(. ووفقا لهذه السواعات يتم تحديد األعباء التدريسوية لكل عضو  18سواعة( ، المدرس المسواعد أو المعيد )

اصوووة به ويقوم بالتوقيع عليها ثم تعتمد من عميد الكلية ثم تعتمد هيئة تدريس حيث يقوم بمأل اسوووتمارة المهام الخ

من إدارة الجامعة ويقوم بعد ذلك عضوووووو هيئة تدريس بإعالنها للطالب في المكان المخصوووووص لها على مكتب 

 .عضو هيئة التدريس أوعضو الهيئة المعاونة

ية ب ئة المعاونوقد قامت الكل تدريس والهي ئة ال قا لخطة لتنمية قدراتهم شووووووملت تنمية قدرات أعضووووووواء هي ة وف

 :مشاركتهم الفعالة فى العديد من ورش العمل والدورات التدريبية كما يلى

 أوال:أعضاء هيئة التدريس: •

 

اسم عضو هيئة 

 التدريس

 اسم الدورة او ورشة العمل
 

 التاريخ

 

لدورة /  لجهة املنظمة ا

 ورشة العمل

 
 ا.م.د/غادة بسيونى

 مركز تطوير التعليم 2120/4/2-19 لقراراتحل المشكالت واتخاذ ا
E-Exams 21-22/11/2020 مركز تطوير التعليم 

 
 ا.م.د/ لمياء ابراهيم

 مركز تطوير التعليم 20/4/2021-19 حل المشكالت واتخاذ القرارات
E-Exams 21-22/11/2020  مركز تطوير التعليم 

ز ضمان الجودةمرك 2021-4-27 ورشة عمل جودة الورقة االمتحانية  
 
 
 م.د / اسالم فتحىا

 مركز ضمان الجودة 20/4/2021-19 التخطيط األستراتيجي واتخاذ القرارات
 مركز ضمان الجودة 9/6/2021 مراجعة ملفات المقررات 

 مركز تطوير التعليم 12/6/2021 إدارة األزمات 
Egyptian Knowledge 

Bank International Global 

Databases 

 مركز تطوير التعليم 19/11/2020- 18

 

د/ محمود أحمد 
 عبد الرؤف

Ethics of academic 

research 
5/6-6-2021  مركز تطوير التعليم 

E-Exams 21-22/11/2020  مركز تطوير التعليم 
Data Base Management 

System  Using Access 2016 
 

27:25/1/2021  
 مركز تطوير التعليم

 
 اوىد/ تامر الص

Design and Production of 

Digital Content 
 مركز تطوير التعليم 14-15/11/2020

Data Base Management 

System  Using Access 2016 
 مركز تطوير التعليم 27:25/1/2021

Effective Academic 

Writing 
 Natureنظمها  10/1/2021

Research 
Academies بالتعاون ،

 EKBمع 
E-learning 29/5/2021  مركز تطوير التعليم 
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د. أحمد مجدي 
 صادق

E-learning 29/5/2021التعليم االلكتروني   مركز تطوير التعليم 

 ثانيا أعضاء الهيئة المعاونة: •

 

معايير وآليات تقييم أداء أعضوواء هيئة التدريس وأعضوواء الهيئة المعاونة  ، قياس رضوواهم الوظيفى وتوضووح ما  •

 قامت به لالستفادة من نتائج ذلك . 

  :وهى معايير لمجموعة وفقا  بالكلية يئة التدريستقييم عضو هيتم  كما •

اسابيع ويتم أعتماده من عميد  7تقرير المتابعة الدورية يقدما عضو هيئة التدريس عن كل مقرر يقوم بتدريسا وذلك كل -

خالل فحا  األداء من ةمتابع-ويرسل الى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم لتقييم االداء خالل الفةل الدراسى  الكلية 

  بالجامعة ووحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكلية ملف المقرر من قبل مركز ضمان الجودة

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

ات المقرر ومواعيد المحاضرات والتفاعل مع الطالب ومعالجة وطريقة التدريس والتقييم ومدي التزام المحاضر بمحتوي

 المقررموضوعات 

/  للدورة املنظمة الجهة التاريخ اسم الدورة اوورشة العمل اسم عضو هيئة املعاونة

 العمل ورشة

 

 أ/ حمادة جمال

 مركز تطوير التعليم E-learning 17/4/2021االلكتروني  التعليم
Experimental Statistics 

Design 

 مركز تطوير التعليم 24-25/11/2020

 

 عمرو فواد

E-learning 17/4/2021  EDC 
Data Base  25/1/2021  EDC 

 

 عبدهللا محمد

Exams & Student Evaluation 

Systems 

 التعليممركز تطوير  17-18/4/2021

Experimental Statistics 

Design 

 مركز تطوير التعليم 24-25/11/2020

 مركز تطوير التعليم 21/4/2021-20 النشر الدولي للبحوث العلميا ا/ عادل سمير
International Global 

Databases 

 مركز تطوير التعليم 23-24/12/2021

 

 ا/ باسنت شاهين

Experimental Statistics 

Design 

 مركز تطوير التعليم 24-25/11/2020

E-learning 9/5/2021 مركز تطوير التعليم 
 

 ا/ امل ابو الذهب

E-learning 9/5/2021 مركز تطوير التعليم 
Creating an online 

interactive classroom 

workshop instructions 

14/5/2020 EDC 
 مركز تطوير التعليم

 مركز تطوير التعليم E-learning 17/4/2021 ا/ عمرو املغربى

Experimental Statistics 

Design 

 مركز تطوير التعليم 28-29/11/2020
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ليتم تقييما من رئيس القسم الذى يقدما كل عضو هيئة تدريس لرئيس القسم فى شهر مايو من كل عام  سنوىال ريرالتق-

لتدريس تشمل االنشطة معايير موضوعية يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة اوعميد الكلية والذى يقوم على 

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

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

في المجالت والدوريات العلمية المحلية والدولية في مجال التخةا، المشاركة في  أما االنشطة البحثية فتشمل النشر-

النشطة االجتماعية والثقافية  ا-حضور الدورات التدريبية واإلشراف على الرسائل واألبحاث العلمية المؤتمرات والندوات،

 اركة في ندوات وورل عمل خدمة المجتمع اللجان المنبثقة عنها، والمش/الكلية/التى تشمل المشاركة في مجالس األقسام

 .  المشاركة في أنشطة الجودة بالكلية واألنشطة الطالبية -

حضور ورل عمل ودورات مركز تطوير التعليم بالجامعا فى طرق التعليم والتقويم وتوصيف المقررات والبرامج  -

 والمهارات التى يحتاجها عضو هيئة التدريس. 

ة الجودة من قبل مدير وحدة ضمان الجوده والتطوير المستمر فى الكلية عن مستوى العمل داخل فى أنشطتقييم األداء  -

 . عميد الكلية الوحدة ويقدم الى

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

 تدريس في التدريب الميداني.ومشاركة عضو هيئة ال الكلية

  :األتية للمعايير وفقا المعاونة الهيئة أعضاء تقييم كما يتم 

o عضو الهيئة المعاونة من مساعدة  أداء الهيئة المعاونا مثل قدرة ه عنإستبيان الطالب الذى يقوم الطالب بمأل

  رات الطالبالطالب وتقديم االمثلة الكافية لهم واستعداده للرد على تساؤالت واستفسا

o يناير ومايو من كل عام  ىمعاونة فى شهرالهيئة العضو  عنالذى يقدما رئيس القسم  تقييم األداء 

o رئيس القسم ويتم إعتماده من عميد الكليةليقدما الذى لعضو الهيئة المعاونة  رير السنوىتقال. 

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

 .عميد الكلية داخل الوحدة ويقدم الى

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

 عميد الكلية 

بصفة دورية إعتمادا على إستمارة  نةكما يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو •

اسوووووتطالع للرأي تشووووومل مجموعة من معايير قياس الرضوووووا الوظيفي التي تم تحديدها بطريقة علمية باإلتفاق بين 

، ظروف العمل والتسووهيالت المادية تقييم وتشتتمل هذه المعاييرأعضوواء هيئة التدريس وإعتمادها من مجلس الكلية 

وقد تم توزيع اسووووتبيان لتقييم مسووووتوى الرضوووواء الوظيفى على أعضوووواء هيئة التدريس . أنظمة الرواتب والحوافزو

،  األعباء التدريسوووية :والهيئة المعاونة  وتضووومن األسوووتبيان مجموعة من األسوووئلة تخص كل نقطة من النقاط التالية

الدعم المالى ،  الصووووووحية الرعاية،  نظام االجازات والترقيات،  المكتبه،  فاعلية مجالس االقسووووووام،  الدخل المادى

 . للبحث العلمى
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% موافق وموافق بقوة على كافة بنود الرضووووا 100إلى  85تتراوح بين  و كانت نتائج استتتتتبيان الرضتتتتا الوظيفى •

 .الوظيفى وفقا لمعايير التقييم السابق ذكرها
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 الجهاز اإلدارى -5

 ما يوجد مما يلى : الكليةفى هذا الجزء تذكر 

قا للجدول ال • يه من فنيين ( ومدى مالءمتهتالى يتبين وف ما ف ية وطبيعة  عدد أعضووووووواء الجهاز اإلدارى ) ب لحجم الكل

 .بما يضمن كفاءة األداءنشاطها وتوزيعهم على األقسام و اإلدارات المختلفة 

ادق مركزي يخدم كليات الجامعة بما فيها كلية السياحة وإدارة الفنبأنه جهاز الجهاز اإلدارى بجامعة فاروس ويتصف  •

ويتسووووووم بأنه  مالئم مع حجم وطبيعة أنشووووووطة الكلية ، والعاملون به موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف 

 –ينتمون إلى إدارات مركزية ومجموعات نوعية متعددة )التخصووصووية حيث  المختلفة وبما يتناسووب مع مهام الوظيفة

 المكتبية / المعاونة(. –الفنية 

 
 باإلدارات واألقسام المختلفة التى تخدم الكلية توزيعهم العاملين ونسباإلدارية والقيادات  دادأعإحةائية ب  جدول

 النسبة من اإلجمالى العدد اإلدارة

 %4.1 2 قسم تكنولوجيا المعلومات

 %6.1 3 اإلدارة الهندسية والةيانة

 %4.1 2 ألنشطة الطالبيةا

 %6.1 3 شئون الطالب

 %10.4 5 عضاء هيئة التدريسشئون العاملين وشئون أ

 %8.16 4 معامل المبنى النظري+ مساعد شيف بكلية السياحة

 %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 التسويقإدارة 

 %4.1 2 إدارة الحسابات

 %12.2 6 إدارة األمن

 %6.1 3 المكتبة

 %100 49 االجمالى

االعتماد على أنظمة  تعيين عاملين وفنيين و كذلك وتقوم الجامعة بتعويض العجز فى أعداد العاملين والفنين من خالل  •

سبيل المثال  سجيل نظام اليكترونية وعلى   األكاديميين الطالب والمرشدين حيث يقوم  Power Campusللطالب للت

الطالب و  شوووئون إدارة على العبء للمقررات الدراسوووية مما  يقليل بالتسوووجيل معاونة وهيئة تدريس هيئة أعضووواء من
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ى كذلك النظم المحاسبية ونظم تحديد اشغاالت القاعات الدراسية و كذلك التقديم لاللتحاق بالكليات المختلفة للجامعة عل

الموقع اإللكترونى للجامعة وكذلك نظام البصوومة اإللكترونية لتسووجيل حضووور وانصووراف الهيئة المعاونة و الموظفين 

 وغيرها.

 

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

رى فى االبتكار و حل المشوووووكالت و تحسوووووين األداء و كذلك التعرف على نظم لها مردود جيد على كفاءة الجهاز اإلدا

 .تقييم اإلداء الوظيفى للجهاز اإلدارى

 اسم الدورة م
نوع 

 المهارة
 التوقيت المدير المستهدف

2020-1202  

 نظم تقييم االداء الوظيفي  1
مهارة 

 إنسانية
1202-2020 اعضاء الجهاز االدارى   

المشاكل  االبتكار و حل 2 مهارة  

 إنسانية

1202-2020 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  •
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  2021- 2020هاز اإلدارى للعام األكاديمي  للجنتائج إستبيان قياس الرضا الوظيفى 

  
راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

 مستوى الرضا عن مدى مةداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة العمل
13 15 13 2 5 

27.08 31.25 27.08 4.17 10.42 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

مستوى الرضا عن مدى مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ القارارات 

  الخاصة بهم

16 15 12 5 2 

33.33 31.25 25.00 10.42 4.17 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

مستوى الرضا عن مدى عدالة وشفافية عالقة القيادات مع 

 المرءوسين

10 22 8 1 2 

20.83 45.83 16.67 2.08 4.17 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

 مستوى الرضا عن مدى وضوح اختةاصات ومسئوليات العمل 
9 24 14 2 2 

18.75 50.00 29.17 4.17 4.17 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

عدم التمييز في توزيع المكافآت مستوى الرضا عن مدى العدالة و

 والحوافز التشجيعية

10 18 17 1 2 

20.83 37.50 35.42 2.08 4.17 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

 مستوى الرضا عن مدى توافر مناخ االبتكار وتطوير األداء
11 7 15 8 5 

22.92 14.58 31.25 16.67 10.42 

 
     

 

اضى ر

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

مستوى الرضا عن مدى مالئمة الدورات التدريبية المتاحة لتخةةك 

 الوظيفي

5 15 10 6 3 

10.42 31.25 20.83 12.50 6.25 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما
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 ة المناسبة مستوى الرضا عن مدى توافر المتطلبات الوظيفي
13 13 15 8 0 

27.08 27.08 31.25 16.67 0 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

 مستوى الرضا عن مدى مالئمة ظروف العمل المادية لتحسين األداء 
9 13 15 9 1 

18.75 27.0833 31.25 18.75 2.08 

 
     

 

راضى 

 تماما
 حيادى راضى

غير 

 راضى
غير راضى  

 تماما

مستوى الرضا عن مدى مالئمة أعباء العمل لمجهودك وأجرك 

 وساعات العمل 

4 7 16 12 7 

8.33 14.58 33.33 25.00 14.58 

 

العالقات مع ،  مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة العمل: فيما يلىوفقا للجدول السابق  قد تمثلت عوامل الرضاو •

جدية وصدق عالقة العاملين مع ،  ركة القيادة للعاملين في اتخاذ القرارات الخاصة بهممشا،  القيادات األكاديمية

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

توافر ،  ع المكافآت والحوافز التشجيعيةالعدالة وعدم التمييز في توزي،  اختصاصات ومسئوليات العمل لدى العاملين

إعالن وتوثيق قواعد التعيين ،  توافر مناخ االبتكاروتطويراألداء،  المعلومات وسهولة الحصول عليها عند الحاجة

مالئمة ظروف ،  قواعد التعيين والترقي الحالية،  توافر المتطلبات الوظيفية المناسبة لتحسين ظروف العمل،  والترقي

  .مالئمة أعباء وساعات العمل لمجهود وأجر الموظف ،  المادية لتحسين األداءالعمل 

وزيادة عدد الموظفين ،مواصالت لألماكن البعيدة للموظفين توفير وسائل  الحاجة الى وتمثلت عوامل عدم الرضا فى  •

سين بيئة العمل،  وزيادة ، و تح ، تنظيم رحالت ترفيهية لللموظفين بنظام االقسط الشهرى وفقا للتخصص باالدارات

تم عرض تقرير النتائج  على غدارة الكلية التخاذ بناء على نتائج استبيان الرضا الوظيفى و - المرتبات للموظفين

 .لتحسين مستوى  الرضا الوظيفيالالزم 

 : يلى بناء على االحتياجات الفعلية لهم  كما 2022-2021لتدريب الجهاز اإلدارى خطة مقترحة وضع  و قد تم  •

 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

2021/2022 حصر أسماء وأعداد  - 
 الموظفين اإلداريين
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والمراسالت التقارير اعداد 2  

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022 ن انعقاد تحديد مواعيد ومكا - 
 الدورة والمسئول عن التنفيذ

ابالغ اإلدارة التابع لها -
الموظف  بضرورة حضور 

 جميع الموظفين
االتصال بجهة التدريب  -

والمدربين والتنسيق بينهم و 
 اعطاؤهم مواعيد الدورات

تجهيز األدوات المكتبية  -
 المطلوبة

 التجهيزات المكانية-
استالم المادة التدريبية -

 كل مدربالخاصة ب

 
 

 التحفيز 3

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى

 التدريب لجنة
 بالكلية
 

2021/2022  

 القبعات الست كخرائط للتفكير 4

العاملين بالجهاز 
 اإلدارى

 

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022  

 إعداد قواعد البيانات 5

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى
 

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022  

6 
مهام سكرتارية وحدات ضمان 

 الجودة

العاملين بالجهاز 

 اإلدارى

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022  

 قواعد البيانات  7
العاملين بالجهاز 

 اإلدارى

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022  

8 
)  المهنية والصحة مةالسال

(أولية إسعافات – إطفاء  

معاوني 

 ومشرفي المبنى

 

 أمناء المعامل -

إدارة السالمة 

والصحة 

 المهنية

2021/2022  

9 
تنسيق الصور و تصميم  

 اإلعالنات
 الجهاز االداري 

 التدريب لجنة

 بالكلية

2021/2022  

من خالل  اإلدارية قياداتللحديد االحتياجات التدريبية الفعلية الكلية بتبناء على نتائج اسووتبيان الرضووا الوظيفى قامت و •

ستبيان  ووضع خطة تدريبية مبنية على نتائج هذا االستبيان  وتفعيلها كإجراءات  لتحسين مستوى  الرضا الوظيفي  ا

 على ما يلى: و تشمل الخطة المقترحة

 

 المستهدفة الفئة الدورة اسم رقم
 عدد

 الساعات
 التوقيت

 الجهة /الشخص
 التنفيذ عن المسئولة

 اآللية

1 

القيادة والتفكير 
 االستراتيجى

 

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  

 لجنة التدريب بالكلية
 

حصر أسماء السادة 
 اإلداريين
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2 

مهارات القيادة 
 التنفيذية

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 لجنة التدريب بالكلية

تحديد مواعيد ومكان  -
انعقاد الدورة والمسئول عن 

 التنفيذ
 

ابالغ المدير بضرورة -
 الحضور من العاملين 

 
االتصال بجهة التدريب  -

والمدربين والتنسيق بينهم و 
 اعطاؤهم مواعيد الدورات

 
تجهيز األدوات المكتبية  -

 المطلوبة
 
 

استالم المادة التدريبية -
 الخاصة بكل مدرب

3 

قت أدارة الو 
قيادات  الجهاز  واالجتماعات

 ساعات 3 االداري 

2021/2022  

 لجنة التدريب بالكلية

4 

Team and 
Leadership 

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 لجنة التدريب بالكلية

5 

ابتكارية حل 
المشكالت 
 وصنع القرار

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 بالكلية لجنة التدريب

6 

تنظيم 
المؤتمرات 

 العلمية

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 لجنة التدريب بالكلية

7 

المراجعة 
الخارجية 
لمؤسسات 
 التعليم العالى

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  

 لجنة التدريب بالكلية

8 

التقويم الذاتى 
لمؤسسات 
 التعليم العالى

الجهاز   قيادات
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 لجنة التدريب بالكلية

9 
أدارة االزمات 
 والكوارث

قيادات  الجهاز 
 ساعات 3 االداري 

2021/2022  
 لجنة التدريب بالكلية

10 
مهارات القيادة 

 التنفيذية
قيادات  الجهاز 

  االداري 
2021/2022  
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11 

االزمات 
قيادات  الجهاز  والكوارث

ي االدار    

2021/2022  

  

 
 الموارد المالية والمادية : -6

 ى تذكر الكلية ما قامت به مما يل فى هذا الجزء

تدعيم البنية األسوووواسووووية للمؤسووووسووووة ) القاعات ، األجهزة والمعدات ، المعامل ، المكتبه وغيرها ( مبررة بتحقيق  •

 اتيجية وتناسبها مع أعداد الطالب.أهداف تعليمية أو الوصول إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستر

الرسووم الهندسووى والمسوواحات والطاقة االسووتيعابية والتجهيزات المتخصووصووة  يتضوومنالدليل قامت الكلية بإعداد 

ألبنية ومنشوووووآت الكلية من مدرج وقاعات تدريس ومعامل ومحاكيات وعيادة طبية ومكتبة ومنشوووووآت ممارسوووووة 

ية، باالضووووووافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التى تقدم من خالل األنشووووووطة الطالبية وغيرها من أماكن خدم

  موقع الكلية اإللكترونى

طبخ ومطعم تعليمي ، شوووركة سوووياحة و متوفر الكلية مجموعة من التسوووهيالت الداعمة للبرامج التعليمية تتمثل في ، 

ندقى مامى ف ية  -مكتب أ ندق ماديوس وأوب  -غرفة خدمة الغرف  –غرفة ف بة المخازنمعامل أ يدليو ومراق  -را و ف

 الطالب أعداد مع الحاسبات أعداد يوجد أحةائية توضح تناسبكذلك   .أجهزة الداتا شو وأجهزة الصوت -المكتبة

  يةبالكل

 onlineكذلك توفر الجامعة المنصات اإللكترونية لتسهيل التواصل الدائم مع الطالب والتدريس الـ

 في ظروف جاءحة كورنا  
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 ورفع الغياب ومتابعة تستتجيل الطالب وإصتتدار األنذارات نيواإللكتركذلك توفر الجامعة منةتتة للتستتجيل  •

  ورفع درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي

ة للسووووادة أعضوووواء هيئة التدريس وأعضوووواء الهيئة المعاون  2020قد تم عقد اسووووتقصوووواء رأي في شووووهر أغسووووطس 

 واإلداريين لمعرفة أحتياجاتهم 

  2021فبراير  3بتاريخ  ، كذلك تم عقد ورشووووووة عملولألسووووووتفادة منها أثناء وضووووووع خطة الموارد المالية والمادية

  لمناقشة خطة تحسين الموارد المالية والمادية بالكلية

 

و األجهزة العليمة المطلوب صوويانتها  كذلك يوجد بالكلية لجنة لألجهزة العلمية والتي تعقد أجتماعا  شووهريا لمتابعة

 العلمية األجهزة لجنة األول اجتماع محضرقد تم تحديد هذه األجهزة فى 

 

 مةادر التمويل الذاتى ومعدالت الزيادة فيها. •

  للكلية وحدة األنتاج الفندقي، تحر  علي األجتماعات الدورية لمناقشة خطة األنتاج وكيفية تنفيذها •

 ا تقدم الوحدة االنتاجية من خدمات انتاجية للمجتمع المحلي والخارجي هذا باإلضافة غلي م •
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كذلك تسووووووعي الكلية إلي زيادة ودعم الوحدة األنتاجية من خالل مورادها المادية، من خالل طلب شووووووراء  •

 جية معدات لإلحالل والتبديل بالمطبخ التعليمي والوحدة األنتا

 

 . خطة الةيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق •

ويتم متابعة تلك  2020/2021يوجد للجامعة خطة سااااااانوية وذلك للحفاظ علي البنية التحتية والمرافق ، خطة 
 الخطة من خالل متابعة أعمال الصيانة بطريقة شهرية 

 م كذلك يتم إعداد تقرير بما تم أنجازة من أعمال الصيانة عن كل عا
 كذلك تبرم الجامعة العديد من العقود للحفاظ علي صيانة كذلك تبرم الجامعة عقود للصيانة الدورية 
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 . الممارسات التى تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة •

 هذا باإلضافة إلي وجود العديد من الملصقات إلجراءات األمن والصحة المهنية
كذلك تنفذ ، كذلك يوجد تجهيزات األمن والسالالالال مة وات اإلطفاء بشااااكل دور نظام الختبار سااااالمة أدكذلك يوجد 

تم تفعياال ذلااك بااالمبني النظر  الااذ  توجااد بااه الكليااة للعااام األكاااديمي  وقااد الجااامعااة خطااة أخالء للجااامعااة كلهااا
2020/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  ة أعمال السالال مة والصالالحة المهنيةكذلك تعقد إدارة السالال مة والصالالحة المنهية اجتماعات دورية لمتابع •
كذلك تضاااااااع الجامعة مجموعة من األجراءات للتخلص من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات الحيوانية 

  كذلك النفايات الكيميائية

وقد تم عقد دورات تدريبية ألعضااااااااء هيئة التدريس  كذلك تعقد الجامعة دورات تدريبة لجميع العاملين •
  2021واإلداريين لكلية السياحة وإدارة الفنادق خالل شهر يوليو وأغسطس لعام  والهيئة المعاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا باإلضافة إلي وضع الملصقات األسترشادية للمخارج واألتجاهات في وقت األزمات والحرائق والطوارق.
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وذلك للحفاظ علي األمن والساااااااالمة داخل  الخارجية كذلك تبرم الجامعة العديد من العقود مع الجهات •
وهي تشااااااامل عقود عالجية، وعقود التخلص من  2021، 2020الجامعة، تلك العقود ساااااااارية بتاريخ 

 النفايات وعقد التخلص من المواد الكيميائية الخطرة.،

عقد بشاااااكل شاااااهر  والتي تم تشاااااكيلها عقب جائحة كورونا والتي ت كذلك يوجد بالكلية اللجنة األحترازية •
 لمتابعة أجراءات االمن والسالمة وتتطبيق األجراءات األحترازية 

 وفي ظل جائحة كورونا قامت الجامعة بتطبيق األجراءات األحترازية وتطبيق جميع قواعد األمن والس مة 
 

 رازية كذلك تم وضع ملصقات بمني كلية السياحة وإدارة الفنادق للتنبيه والتوعية باإلجراءات األحت •
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 مالئمة المكتبة ألنشطة الكلية. ▪
يوجد بالمبني النظري مكتبة الكلية، والتي تحتوي علي مجموعة كبيرة من المراجع والمصووووووادر األجنبية وذلك بيان 

بة مراجع قد ،  2021 مارس تاريخ حتي المكت كذلك 

تم زيادة عدد الكتب والمةتتتتادر العليم خالل هذا العام 

  2020/2021كاديمي األ

هذا باإلضوووووووافة إلي أن المكتبة تقدم خدمات اإلطالع 

واألسوووتعارة ألعضووواء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 والطالب 

 وستتتتتتتتتائتتتل اإلتةتتتتتتتتتال و الموارد و النظم •

ثة و لوجية المستتتتتتتخدمةوالتكن مة  حدي مالئ

األكاديمي للمؤسووووووسووووووة و للعمليات ط للنشووووووا

إلكترونى  اإلدارية بها ، وللمؤسووووووسووووووة موقع

 .فاعل و يحدث دوريا  

ئة  تدريب جميع أعضووووووواء هي ية علي  تحر  الكل

األكاديمي ط للنشوووووا تهامالئمحديثة ومدي لوجية المسوووووتخدمة والتكن النظم التدريس علي حسووووون وكيفية أسوووووتخدام

 من خالل عقد دورات تدريبية لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  للمؤسسة

حيوث يتم نشوووووور كول المعلوموات عليوه والتي تخص أنعقواد ورش عمول والودورات ي ع إلكترونيوجود للكليوة موق

 واألنشطة الطالبية والعالقات الدولية وكل ما تقوم به الكلية من انشطة تعليمية وخدمة مجتمعية 

 

 

 أو اإلعالن عن أي منح دراسية للطالب
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 لربط الكلية بالمجتمع الخارجي من خالل الرابط التالي: اصل أجتماعيذلك يوجد للكلية موقع توك •

 facebook.com/TourismAndHotelManagementPharosUniversityhttp://www. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTourismAndHotelManagementPharosUniversity&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvqsSNrfZa8xp6YHRkHwb7BoM7fA
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 معايير االكاديمية والبرامج التعليميةال -7

 المتبناه والصوووادرة NARs متطلبات المعايير األكاديمية المرجعية سوووتيفاءاتخذت الكلية إجراءات رسووومية ال •

باعتمادها  وذلك  2009 ا ستتطس اصتتدار NAQAAEد جودة التعليم و االعتما لضوومان القومية الهيئة من

 الجودة وحدة – العلمية االقسام) بالكلية المختلفة المستويات على االجراءات هذه الكلية  وكذلك تتم فى مجلس

 المراجعين تقارير على ذلك فى معتمدة( الكلية مجلس  - بالجامعة الجودة ضوومان مركز –المسووتمر والتطوير

 تقييم وتقارير ، بالجامعة الجودة ضووووومان لمركز الفنى الدعم وتقارير التعليمية للبرامج يينوالخارج الداخليين

 المقررات و للبرامج السوونوية والتقارير ، الدراسووية للمقررات الطالب تقييم اسووتبيان ونتائج التعليمية البرامج

 وورش اللقاءات و االسووووتبيانات خالل من) التعليمية للبرامج الصووووناعة رجال آراء نتائج وتقارير الدراسووووية

تائج عرض ويتم( العمل فادة تمهيدا العلمية االقسوووووووام على الن  و البرامج تحديث و تطوير فى منها لالسووووووت

الدراسوووووية. ولقد تم توفير توفير مصوووووادر التعلم الالزمة وتعديل المقررات وطرق التقويم وإدخال  المقررات

 كاديمية طرق حديثة للتعلم لتتوافق مع المعايير األ

 

 لعمل المراجعين توصويات لمناقشوة دراسوى فصول كل بداية فى والمقررات للبرامج الدورية المراجعة وتتم •

 سنويا دورية بصورة ذلك ويتمالكلية  ومجلس  العلمية االقسام مجالس خالل من واعتمادها تطوير و تحديث

 المقررات مع برنامج كل من المسووووووتهدفة  التعلم مخرجات ومالئمة البرامج فعالية مدى من الكلية لتتأكد

 التطوير وخطط ، للبرنامج السوونوي التقرير وأيضووا   ،  التقييم وأسوواليب ، والتعلم التعليم أسوواليب ، الدراسووية

 فصل كل بداية فى علمى قسم بكل الدراسية المقررات مراجعة يتم كما. العلمى بالقسم المستقبلية والتحسين

( أغسطس شهر) قسم مجلس فى( خريف) الدراسى الفصل مقررات إعتماد ويتم ،( ربيع – خريف) دراسى

سى الفصل ومقررات ، سم مجلس فى( ربيع) الدرا  مدى حيث من المقررات مراجعة ويتم ،( يناير شهر) ق

تدريس طرق توافق ية للمقررات المسووووووتهدفة التعلم نواتج مع والتقويم والتعلم ال لدراسوووووو  خالل من وذلك ا

 التعلم نواتج مع التقييم طرق و الدرسووية للمقررات المسووتهدفة النواتج مع والتعلم التدريس طرق مصووفوفتى

سية للمقررات المستهدفة  بأن تقييمهم افاد والذى خارجى وآخر داخلى مراجع على عرضها بعد وذلك الدرا

 فى اعتمادهم ثم ةالدراسووووووي للمقررات المسووووووتهدفة التعلم نواتج مع والتقويم والتعلم التدريس طرق تتوافق

 الكلية. ومجلس  العلمية االقسام مجالس

 

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

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

 – مهنية مهارات – ذهنية مهارات – وفهم معرفة) المستهدفة التعليمية المهارات الطالب بإكتسا ومدى

 التقييم وأساليب والتعلم التعليم أساليب تطور مدى مراجعة تتم كما ، ومقرراته البرنامج من( عامة مهارات

 كل نهاية فى دراسى ررمق كل عن الطالب إستبيانات خالل من ذلك قياس تتم كما. المختلفة الطالب لمهارات

 ومقرراته برنامج بكل والضعف القوة نقاط لمناقشة عمل ورش وتنظيم بإعداد الوحدة تقوم كما ، دراسى فصل

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

 ومستجداته. البرنامج عن وغيرهم خريجين من دينوالمستفي الصناعة رجال إستبيانات نتائج وكذلك

 

 التوظيفية المهارات المهارات الطالب إكساب حيث الميدانى التدريب مقررات وتطوير تحديث كما تم •
وتطبيق نظام التدريب عن بعد هذا العام بسبب جائحة  والفندقى السياحى بالمجال للعمل الالزمة والمهنية
( 9ت المجلس األعلى للجامعات كما هو موضح في المجلس الطارئ رقم )وفقا لقررا COVID 19كورونا 

 آليات تحديث خالل من الميدانى التدريب تقييم أساليب تحديث تم وكذلك ، 26/7/2020لشهر يوليو بتاريخ 
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بحضور الهيئة المعاونة لجلسات التدريب عن بعد ومتابعة تنفيذ الطالب للتكليفات  التدريب متابعة
 مع عن بعد  لقاءات إعدادتم و ت الطلوبة منهم و متابعة تفاعلهم مع المدربين اثناء التدريبوالمشروعا

واالتفاق  للطالب إكسابها المراد والمهارات التدريب بمتطلبات لتعريفهم والفنادق السياحة شركات ممثلى
 على البرامج التدريبية المطلوبة.

 

متضمنة أهداف المقرر و  تقرير المراجع الداخلي والخارجيوفقا ل المقررات الدراسية اتفيتوصتم تحديث  •

تم نواتج التعلم و موضوووووووعووات المحتوى العلمى و طرق التوودريس و التعلم و التقويم  المراجع العلميووة ، و

( لشاااااااهر يوليو بتاريخ 9الطارئ رقم )كما هو موضاااااااح في المجلس  ا الرسووووووميةهفى مجالسوووووواعتمادها 

26/7/2020.  

 : اء سوق العملبالنسبة الستقر •
برنامج اكاديمى وهم برنامجى السياحة وادارة  2تقدم الكلية  تنوع فى البرامج االكاديمية وهى عدد 

الفنادق وتتبع الكلية آلية محددة معتمدة الستقراء سوق العمل والتأكد من أن برامجها تلبى احتياجات 

عل برامجها مالئمة الحتياجات سوق سوق العمل وتغطى جميع الوظائف التى يحتاجها القطاع مما يج

العمل من الوظائف المتاحة به . وفى هذا الصدد تقوم الكلية بعقد ورش عمل مع كافة االطراف المعنية 

طالب( لتحديد االحتياجات المطلوبة للتعرف على  –اعضاء هيئة تدريس  –خريجين  -)رجال الصناعة 

 ا القطاع والمهارات المطلوبة فى الخريج التوجه الوظيفى للطالب و الوظائف التى يحتاجه

 

 
فى مجالس األقسووووام و  باالضووووافة الى المشوووواركة الفعالة لممثلى سوووووق العمل من ممثلى مختلف القطاعات •

لمنواقشوووووووة  تحوديوث و تطوير البرامج التعليميوة بموا يتوافق مع مقترحواتهم وآرائهم ، وعقد  مجلس الكليوة

يناقش فيها مدى مالئمة البرامج التعليمية للكلية لمسووووتجدات سوووووق حيث  لألقسووووام السوووونوى ؤتمرالعلمىالم

  العمل.

" ماجسوووتير" من قبل قسوووم السوووياحة وادارة الفنادق وتم  هذا و قد تم تقديم مقترح لبرنامج دراستتتات عليا  •

عمل الئحة دراسووات عليا لبرنامج قسووم سووياحة وبرنامج قسووم ادارة فنادق وجارى اتخاذ اجراءات اعتماد 

 .رنامجالب

 التدريس والتعلم : -8

 ما يلى :  الكليةفى هذا الجزء تناقش 

 . وآلية متابعتها بهاوالتقويم أى تطور الستراتيجيات وطرق التعليم  •

 ( بتوواريخ 4لمعتموودة بمجلس كليووة رقم )اوالموضووووووحووة  استتتتتتتراتيجيتتات التتتدريس والتعلمتم تطويرو تحووديووث 

مدمج  17/2/2021 يل المثال    Hybridللتوافق مع نظام التعليم ال ها على سووووووب ،  Virtual lectures  ومن

online group discussion  ، cooperative learning  من خالل ورش عمل تم عقدها خالل فصل ربيع

  تقرير المراجعيين الداخليينوكذلك بناء على توصية وردت فى  2020-2021

 

 .ريس والتعلم والتقويم مالئمة لنواتج التعلم المستهدفةاإلستراتيجية تتضمن طرقاً للتدتتأكد المؤسسة من أن  •

 واتج التعلم المستهدفة للمقررات يتم ذلك من خالل مصفوفة طرق التدريس و التعلم مع ن
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و تتأكد من أن طرق التدريس و التعلم و التقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتى  مدى تطبيق اإلستراتيجية كليةتتابع ال •

 األتى:من خالل آللية متابعة استراتيجية التدريس والتعلم وفقا  التوظف لدى الطالبو إكتساب مهارات 

من خالل لجان متابعة تطبيق التعليم التفاعلى Black board  المراجعة االسووبوعية للمحاضوورات علي •

 ورفع المحتوى العلمى للمقررات المشكلة على مستوى الجامعة 

 2021-2020 ت الدراسيةتقارير استبيانات الطالب عن المقررا •

بعمل تحليل إحصائي لنتائج اإلمتحانات للمقررات الدراسية تحليل نتائج اإلمتحانات حيث يقوم كل قسم  •

والوقوف على اوجه القصوووور في إسوووتيعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها مما ينعكس على تطوير 

 .طرق التدريس للمقرر

حول خريج الكلية من البرامج المختلفة للتعرف   )الخارجية(تحليل نتائج إسووووووتبيان األطراف المعنيه  •

 .على نقاط القوة وتعزيزها و نقاط الضعف لعمل خطة التغلب عليها

تحليل اإلسوووتبيان الخا  بإسوووتطالع رآي أعضووواء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول وسوووائل التعليم  •

 .2021-2020والتعلم وأساليب التقويم المستخدمة

وحوودة الجودة بتحليوول تقووارير مراجعووة توصوووووويف البرامج األكوواديميوة قووامووت لمراجعين حيووث تقووارير ا •

 والمقررات )داخلية و خارجية( وبيان مالئمة األنماط التعليمية المسوووتخدمة لمخرجات التعلم المسوووتهدفة

 Hybridحيث تم التوصوووية بتعديل بعض األنماط التعليمية المسوووتخدمة للتوافق مع نظام التعليم المدمج 

نتيجة اإلجراءات المطبقة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصووووووة و األهلية كإجراءات احترازية نتيجة 

 انتشار جائحة فيروس كورونا.

 خطة إنعكاس دراسووة خالل من الضووعف نقاط لمعالجة سوونوية تحسووين قيام األقسووام العلمية بإعداد خطة •

  .التقويم وطرق المتاحة المتاحة واإلمكانيات لتعليما وأساليب والمقررات البرامج تطوير على التحسين

فى المؤتمرات العلمية لألقسوووووام و فى  عرض نتائج مراجعة إسوووووتراتيجية التعليم علي األطراف المعنية •

 مجالس األقسام و مجالس الكلية.

المستهدفة وتوفر له قامت األقسام العلمية بتحديث توصيفات مقررات التدريب الميدانى الكلية وفقا لنواتج التعلم  •

شركات تنظيم  -شركات السياحة -كل اإلمكانات المادية والبشرية حيث يتم انتداب خبراء من الصناعة )الفنادق

وزارة السووووووياحة( كما تم عقد اتفاقيات تعاون مع الفنادق مثل فنادق الفورسوووووويزونز وجراند بالزا و  –األحداث 

سيد تورز  جرين بالزا و شركة دريم والعديد من شركات سياحة مثل جراند ايجبت و ايجبت اون الين و راما ال

وشوووووركة ايكوم لتنظيم األحداث كما تسوووووتخدم أسووووواليب متنوعة لتقويم أداء الطالب تشووووومل كتيب التقييم وكذلك 

اسوووتبيانات الطالب عن التدريب و اسوووتبيانات المشووورف على التدريب من الكلية و اسوووتبيانات جهة التدريب عن 

 التدريبى و عن الطالب لتقييم فاعلية التدريب الميدانى.  البرنامج

 

عملية تقويم الطالب بكفاءة و عدالة ، واإلمتحانات يأمن وضووووووعها و نسووووووخها و توزيعها بما يضووووومن تتم إدارة  •

ها فاروس  سووووووريت جامعة  نات المحدث  ل حا يل اإلمت بدل قا لإلجرات المحددة  . 2021-2020/2020-2019وف

قرارات نائب رئيس الجامعة للقبول والتسوووووجيل وعميد الكلية رئيس عام االمتحانات و  ويتضوووووح ذلك من خالل

 قرارات تشكيل اللجان الخاصة بوضع االمتحانات والتصحيح والكنتروالت ولجنة السيراإلمتحانات 

 

التصحيح  و التى تنص على اإللتزام بقواعد تلية مراجعة تةحيح الورقة االمتحانية بالكونترولكما يتم تطبيق  •

 المعلنة و التى تشمل:

حيث وجود أكثر من مصووووووحح وتوزيع الدرجات على جزئيات كل سووووووؤال واحتواء نموذج  -العدالة: •

 اإلجابة على كل اإلجابات الممكنة. )مسئول التنفيذ لجنة الممتحنين(
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نموذج حيث يتم التأكد من تصووووحيح كل اجزاء األسووووئلة والتأكد من عدالة التصووووحيح من خالل  -:الدقة •

اإلجابة، التأكد من وجود درجة على كل جزء من اجزاء السووووووؤال، تجميع درجات األجزاء ومقارنتها 

بالدرجة الكلية لكل سووووؤال ، مراجعة جميع الدرجات بالداخل والخارج لورقة إجابة الطالب ، التأكد من 

جة باسووتخدام أجهزة تقفيل الصووفحات الخالية من إجابات الطالب، مراجعة الرصوود والجمع، رصوود النتي

الحاسب اآللى، تتم عملية الرصد من خالل عضوين من أعضاء هيئة التدريس طبقا لتشكيل الكونترول 

 االرقام السريةبحيث يقوم األول بإمالء الثانى أسماء و درجات الطالب من كراسات اإلجابة بعد إعادة 

يتأكد الزميل األول من صحة ذلك بمتابعة  عليها ثم يقوم الزميل الثانى بقراءة كل اسم طالب و درجته و

حد أعضووووووواء  جة مع أ حان ويراجع النتي جة االمت بة، يقوم رئيس الكونترول بطبع نتي كراسوووووووات اإلجا

بة.  لدرجات بكراسوووووووة اإلجا قة ا لدرجات و يراجع اآلخر مدى مطاب الكونترول بحيث يقول أحدهما ا

 )مسئول التنفيذ: فريق الكونترول(.

كيل لجنة مراجعة التى يبدأ عملها بعد اإلنتهاء من مراجعة الرصد ورقيا مع كراسات : يتم تشالمراجعة •

وقبل رفع النتيجة لالعتماد وذلك لتفادى أية أخطاء تظهربالنتيجة حيث يتم االسوووووتعانة باسوووووتمارة تحقق 

  .لمراجعة أعمال الكونترول 

 نات كما يتم اتباع اإلجراءات المحددة فى آلية توثيق نتائج االمتحا

 

 نتائج تقويم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية وإستتتتتتتراتيجية التدريس والتعلم والتقويميتم االستتتتتتتفادة من  •

لوضع اجراءات تصحيحية فى حالة عدم تحليل نتيجة اإلمتحانات حيث يتستخدم نموذج االستفادة من إحصائية 

وبالتالى يقوم أسووتاذ المقرر  bell shapeت فى شووكل اعطاء النتائح منحنى بيانى يبين التوزيع الطبيعى للتقديرا

قياس مدى اسووتيفائها لمعايير التقويم من حيث ل من أجل تطوير أسووئلة اإلمتحاناتبوضووع خطة تصووحيحية سووواء 

تقويم الطالب فى . كما يتم االسووتفادة من نتائج درجة الصووعوبة و توازن توزيع التقديرات فى المنحنى التكرارى

المقررات للعام القادم التى يضووعها أسووتاذ المقرر فى تقرير المقرر الدراسووى أحد مكونات  وضووع خطط تحسووين

ملف المقرر و التى يتم االسووووووتفادة بها فى خطط التحسووووووين و التعزيز للبرامج العلمية ولوحدة ضوووووومان الجودة 

ل وحدة ضمان الجودة ومن وخطط التحسين فى التقارير السنوية ألقسام العلمية التى يتم متابعة تطبيقها من خال

 خالل األقسام العلمية.

 . ب من نتائج التقويم موثقة معلنة ، وتوجد آليات لمراقبة تطبيقهاالالتعامل مع تظلمات الط •

 من الطالب شكاوي لتلقي معلنة و ومفعلة معتمدة الطالب تظلمات مع للتعامل تلية الكلية وضعت •

 نتيجه عن الطالب التماس قبول يتم حيث ةالكلي مجلس من مدةمعت عليها والرد وفحصها االمتحانات نتائج

 الطالب يقوم حيث االمتحان نتيجه ظهور تاريخ من يوم 15 يتعدي ال فيما وفقا لنموذج التظلمات االمتحان

 عليه التماس بتقدبم

 من ماسالت استماره سحب ايضا ويتم درجتها مراجعة اعادة يريد التي االمتحانية الورقة بخصو  توقيعه

 بدوره الذي الكليه عميد الدكتور االستاذ السيد علي وعرضها االلتماسات تجميع يتم و العميد سكرتيره

 من كدأللت ةاالجاب ةورق ةبمراجع الكنترول رئيس يقوم حيث االفادة و للمراجعة الكنترول رئيس الي يرسلها

 كان ان ةحال في ةالنتيج تغير ويتم ةليالك عميد لىإ االلتماسات الكنترول رئيس ويرسل الدرجات مجموع

 .الطالب درجات رصد في تغير هناك
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 الطالب والخريجون : -9

 

فى قبول  تطوير نظام القبول بالجامعات الخاصة لتحقيق العدالةيسعى مجلس الجامعات الخاصة واألهلية إلى  •

رة والحد األدنى للقبول بكل كلية. الطالب وفقا  لمجموع درجاتهم فى كل الكليات وذلك فى إطار األعداد المقر

وقد تم وضع إطار عام لنظام القبول متضمنا  الخطوات التنظيمية والجداول الزمنية التى تتيح نجاح النظام. 

ويحدد مجلس الجامعات الخاصة واألهلية الحد األدنى للتقدم للجامعات الخاصة  أعتمادا علي مجموع درجاتهم 

لتنسيق الطالب. بحيث تشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق  وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد

اإللكتروني الموحد، وقد ألتزمت جامعة فاروس باأللية التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 .المصرية، وتم نشر ذلك علي الموقع اإللكتروني للجامعة وعاي صفحتها علي مواقع التواصل األلكتروني
   اإللكتروني للتنسيق العلمي والبحث العالي التعليم وزارة وضعتها التي ليةأه

وتتبع الكلية قواعد واضحة هذه السياسات تتواكب مع إحتياجات سوق العمل السياحى ومواصفات الخريج ،  •

مقابلة وإجتياز الطالب  وهى الحد األدنى الذى يقره مكتب التنسيق لقبول التحاق الطالب فى الفرقة األولى

طالب كما يتم كل مع ت اون الين المقابال تشخصية على مستوى الجامعة لجميع الطالب الملتحقين بها وتم

يتم تقييم الطالب خالل هذه المقابلة فى إستمارة المقابالت الشخصية الخاصة بقبول الطالب  ومقابلة ولى األمر

هم بالنتيجه ويتم إدراج كشوف بأسماء الطلبة المقبولين الجدد . وبعد ذلك يتم األتصال بالطالب المقبولين واعالم

  الذين تم قبولهم وقيدهم بالفرقة األولى على الموقع اإللكترونى.

 
 عدد الطالب المقبولين بها وتفسير التغير إن كان ملحوظا . •

جدول تطور نسبة أعداد الطالب المقبولين بكلية السياحة وإدارة          

 الفنادق

 عدد الطالب المقبولين األكاديمىالعام 

2019-2020 58 

2020-2021 37 

 

و يرجع ذلك إلي جائحة كورونا - 2021-2020يالحظ انخفاض عدد الطالب الملتحقين بالكلية العام الدراسووووووى 

مما انعكس سوولبا على قطاع السووياحة بالكامل ومن ضوومنه المؤسووسووات التعليمية المتعلقة بالسووياحة والضوويافة مثل 

لية السياحة وادارة الفنادق التى انخفض عدد الطالب الملتحقين بها نظرا لعدم توفر فر  عمل بهذا القطاع فى ك

 الوقت الراهن

 عدد الطالب الوافدين الجدد والبالد الوافدين منها ) تربط ذك بسياساتها لجذب الوافدين (: •

سوياسوة من قبل الجامعة لتسوهيل مسويرتهم  ترحب اسورة جامعة فاروس بالطالب الوافدين للدراسوة وقد تم وضوع

 الدراسية بالجامعة 

  لدعم الطالب الوافدين من الدول العربية واألجنبيةكما قامت كلية السياحة وإدارة الفنادق بوضع ألية 

 2020/2021وكذلك يوجد حصر بأجمالي عدد الطالب المنقطعين للعام االكاديمي 
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بى ، اإلرشتتتتتتاد األكاديمى ، الرعاية الةتتتتتتحية ، دعم ورعاية المتفوقين ما قامت بتنفيذه من خطط الدعم الطال •

 .  والمبدعين ورعاية المتعثرين دراسيا وذوى اإلحتياجات الخاصة واألنشطة الطالبية المختلفة

تسعى الكلية لدعم طالبها أكاديميا، ماديا ، وصحيا. باإلضافة لذلك فهي تحر  على توجيه الطالب  •

 ب المتعثرين ، ورعاية الطالب المتفوقين.الجدد، إعانة الطال

o دعم الطالب المتعثرين 

o دعم المتفوقين والمبدعين 

o الدعم المادى 

o الرعاية الصحية 

o الطالب ذوو االحتياجات الخاصة 

o نظام االرشاد االكاديمى 

 و المنشود الهدف و الرؤيه لتحقيق ممكن هو ما كل وبذل جديد هو ما كل مواكبة على الجامعه حرصت قد

  األكاديمى باإلرشاد كبيرا إهتماما الفتره تلك فى الجامعه تولى حيث .التميز و للرياده الوصول

كما تقوم لجنة الإلرشاد األكاديمي بعقد أجتماعات دورية مع جميع المرشدين األكاديمين للتعريف  ✓

 محضره لمثالبالنماذج الجديدة واإلجرات التي يجب اتباعها، ويتم أعداد تقرير بذلك علي سبيل ا

  م2021 مارس- الطالبي والدعم األكاديمي اإلرشاد لجنة إجتماع

 

يتم تقديم الدعم الطبي للطالب من خالل العيادة الطبية بالمبني النظري حيث يوجد بها حجرات  ✓

 للكشف، كذلك اإلسعافات االولية األزمة للطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 blackيتم توثيقها ألكترونيا علي برنامج  ات دورية للطالبكذلك يعقد المرشدين األكاديمين أجتماع ✓

board كذلك يتم عقد أجتماعات دورية مع أولياء أمور الطالب لمناقشة اي مشاكل تتعلق باإلرشاد ،

 األكاديمي 
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وذلك لتقديم  يتم توففير ساعات مكتبية للطالب من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ✓

اديمي والعلمي للطالب هذا باإلضافة أنه يستطيع الطالب التقدم بالتماس ألي مشكلة دراسية الدعم األك

 هإلتماس أمتحاناتمأو ظروف مرضية قد يتعرض لها الطالب أثناء الدراسة واإلمتحانات 

وكيفية محاولة مساعدة الطالب لفتح مقررات دراسية حتي  إعداد تقرير عن حاالت التخرجكذلك يتم  ✓

 ممقررات وفتح تخرج حاالت عنهتقرير هم التخرج في الوقت المحدد لهم يتيح ل

بعد ان يتم الحصر  يتم إعداد تقرير باسماء المتعثرين وحاالتهم وتتبع حاالتهم ومدي التقدم الدراسي ✓

 من كل مرشد أكاديمي 

 من الطالب ألية لتلقي الشكاوي تضع الكلية  ✓

 تمثيل للطالب فى اللجان ذات الةلة •

  .بمجلس الكلية ممثل من الطالب يوجد 

 توفير الموارد الالزمة لألنشطة الطالبية. •

هذا باإلضافة إلي ما تقدمه الكلية من األنشطة الطالبية يتمثل في تشكيل لجنة لألنشطة الطالبية، والتي تقوم 

 بإعداد خطة لألنشطة الطالبية وإعداد تقرير سنوي لها 

 .ت والدعم المقدم لهمالتغذية الراجعة للطالب عن الخدما •

نتائج رصد حالة خريجى الكلية ومدى تنافسهم فى سوق العمل وما قدمتا لهم من معاونة فى مجال التوظيف  •

 .لتطورات سوق العملابرامج للتنمية المهنية و التعليم المستمر وفقا الحتياجات و  ه منتوفروما 

والتواصوووول معهم من خالل مواقع التواصوووول األجتماعي كذلك قامت الكلية بعمل رابطة لتجميع الخريجين وربطهم 

بأرقام التليفونات، بحيث تسطيع الكلية التواصل معهم وإرسال كل ما هو جديد  data baseهذا باإلضافة إلي عمل 

 من فؤ  عمل لإلعالن عن أي فر  عمل  الكلية.
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  تدريبية المقترحة للخريجينقامت الكلية بوضع تصور  للبرامج ال •

 

من شراكات الكلية من أجل اإلعالن عن  تهتم الكلية بالتواصل مع رجال الةناعة والسوق الخارجيكذلك  •

 فر  عمل للخريجين لإلعالن عنها علي الرابطة.
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ة وحلم الوظيفة بعنوان "الكليقامت إدارة كلية السياحة وإدارة الفنادق الكلية بتظيم ورشة عمل للخريجين  •

 رائدة هي و عويس، شيرين األستاذه فيه ، قامت حاضرت 22.10.2020المستقبلية" يوم الخميس الموافق 

مصر. خالل الورشة  في فورى تطبيق في التسويق و العامة العالقات مسئول و شريك مؤسس و مصرية اعمال

 ـ التي يحتاجونها في سوق العمل.ليم المستمربرامج للتنمية المهنية و التعتم توزيع أستبيانات لمعرفة أهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمل إدارة الكلية علي توفير دمج الخريج من خالل توفير فر  لدورات تدريبة أفتراضووووية تعقدها الكلية لتسووووهيل 

 حضورهم، كذلك اإلعالن عن اي منح أو تدورات مجانية تنزمها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة
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 بتوضيح ما يوجد مما يلى : الكليةفى هذا الجزء تقوم 

 ما قامت بتنفيذه من خطتها البحثية . •

 :العمل على قامت الكلية بتنفيذ خطتها البحثية حيث تم 

هيئة تطوير وتنمية مهارات البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمى لدى أعضووووووواء هيئة التدريس وال •

 مثل  المعاونة من خالل الدورات التدريبية

 "Effective Academic Writing ،  )هيئة معاونة( 21/4/2021-20 النشر الدولي للبحوث العلميه -

 10/1/2021فى 

 2021-2020ربيع فى  Ethics of Academic researchدورة  -

كما يتضووووووح من الجدول الخا  بعدد  لإلنتاج البحثي ألعضوووووواء هيئة التدريس والهيئة المعاونة زيادة •

 . 2021-2020األبحاث العلمية المنشورة 

من قبل إدارة الجامعة وغدارة  توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي وتشووووووجيع البحوث التطبيقية المتميزة •

 الكلية.

 تشجيع  أعضاء هيئة التدريس بالكلية لحضور المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها بأبحاثهم •

البحثية ذات الصووولة  المؤسوووسوووات جيع األبحاث المشوووتركة بين التخصوووصوووات واالقسوووام المختلفه و تشووو •

 لإلستفادة من تبادل الخبرات.

تشووجيع هيئة التدريس على أن تتضوومن المقررات التي يدرسووونها نتائج أبحاثهم وأنشووطتهم العلمية ذات  •

 الصلة بالمقررات التي يدرسونها.

 

 

 ن . ما قدمتا من دعم للباحثي •

و  قدمت الجامعة دعما ماديا ألعضتتتتاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحضتتتتور المؤتمرات الدولية والمحلية

  2021لعام 43من قرار رئيس الجامعة رقم  4وفقا للمادة  كذلك للنشر الدولى والمحلى لألبحاث العلمية

لعام الماضى ( ألعضاء هيئة التدريس عدد األبحاث المنشورة محليا ودوليا ) عن او يبين الجدول التالى  •

 بها واألبحاث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية محلية أو دولية.

اسم الباحث /  األبحاث المنجزة والمنشورة القسم

 الباحثين

–نوع النشر )محلي  اسم المجلة والعدد

مؤتمر  –دولي 

 ......الخ(

Hotels 

Customer acceptance 
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star hotels in Egypt 

Mohamed 
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TOURMAN 2021 

Book of Abstracts, 

21-23 May 2021. 

((In the progress of 

publication)) 

Conference 

Tourism 

Promoting Egypt 

through its National 

Stereotype: The Role 

of Stereotype in 

Hefny, L. 

 

International 

Tourism and 

Hospitality 

Journal, Volume 3. 

International 
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Towards memorable 

tourism experiences: 
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Advisor users’ 
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The scientific 

journal of the 

Faculty of Tourism 

and Hotels- 
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University 
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Turkey 2021 

International 

Tourism 

Measuring the impact 

of intellectual capital 
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innovation 

performance: 

Evidence from Egypt 
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Ahmed 

Abou shouk 

Mahmoud 

Moawad 

Tamamm 

Journal of 

Association of 

Arab Universities 

for Tourism and 

Hospitality 

Vol. 21, No. 2, 

(December 2021) 

Local 
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Measuring the impact 

of entrepreneurial 

leadership on  

innovative  work 

environment within 

Egyptian travel 
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Mahmoud 

Ahmed 

Abou shouk 
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Tourism 

The Impact of User-

Generated Content on 

Digital 

Transformation of 

Tourism and Travel 

Services: Evidence 

from the Egyptian 

Travel 
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M., & 

Elsawy, T. 

(2020). 
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14(3), 12–30. 

 

International 

Tourism 

Determinants of E-

Business Usage by 

Travel Agencies in 

Developing 

Tamer M. 

Elsawy. 

(2021). 
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Book of Abstracts, 

21-23 May 2021. 

((In the progress of 

publication)) 
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 تحكيم أبحاث أو مشروعات  المشاركة فى

شووووارك اعضوووواء هيئة التدريس بقسوووومى السووووياحة وإدارة الفنادق فى تحكيم أبحاث علمية ومنهم أ.د محمد  •

 .2021-2020خالل عام  نصار، أ.م.د اسالم فتحى ، د.محمود أحمد عبد الرؤف

 

 .أعضاء هيئة التدريس ؤتمرات العلمية شارك فيها الم •

 36، ومؤتمر TOURMAN 2021 فى مؤتمرات علمية دولية مثل مؤتمرشارك أعضاء هيئة التدريس  •

Eurasia Business and Economics Society Conference  2021لشهر يوليو لعام  

 

Countries: A Decision 

Tree Approach. 

Hotel 

management 

Antecedents and 

Consequences of 

Hotel Frontline 

Employees' 

Emotional 

Exhaustion: The 

Moderating Impact of 

their Emotional 

Organizational Pride 

 

 

Dr. Ahmed 

Magdy 

Asoc.Prof. 

Mohamed 

Kamal 

Prof.Dr. 

Dina 

Weheba 

Journal of Human 

Resources in 

Hospitality and 

Tourism 

 

Under Reviewing 

& Publishing 

International 

Hotel 

management 

Factors Affecting the 

Intention to Use 

Airbnb in Egypt: 

A PLS-SEM 

Approach 

Amr fouad International 

Tourism and 

Hospitality Journal 

4 (7), 1-12 

International 

Tourism 

The impact of job 

involvement on 

administrative 

creativity in Egyptian 

Tourism Companies. 

Amr 

elmagraby 

journal of the 

Faculty of Tourism 

and Hotels- El 

sadat University 

vol 5 (1) 2021 

Local 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة .  -11

أعضوواء هيئة  بإعداد مجموعة من إسووتبيانات للمجتمع المحلي من خدمة المجتمع وتنمية البيئةقامت الكلية ولجنة 

التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري بالكلية كذلك الطالب والخريجون هذا باإلضافة إلي أستبيانات رجال 

الصووناعة من المجتمع الخارجي والخارجي المتمثلة في مديري الفنادق وشووركات السووياحة والضوويافة ألسووتطالع 

س تطالع أرائهم حول أهم ما يمكن تنفيذخ إلعداد خطة خدمة ارائهم حول دعم موارد المءسسة والبرامج، كذلك أ

 :والتي كانت أهم اهدافها التاليالمجتمع وتنمية البيئة التي سوف تقوم بإعدادها الكلية 

 تعزيز التواصل المستمر مع األطراف المجتمعية •

 البيئية وتفعيل دور الكلية في التنمية المستدامةاألنشطة التنويع في  •



  
 
 
 
 

 

اعتماد مجلس الكلية بتاريخ                    25/8/2021اعتماد مجلس الجودة بتاريخ  

29/8/2021                 
 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

 األطراف المجتمعية كافةمع مختلفة صال فتح قنوات ات •

  المشاركة فى التوعية المجتمعية •

  2021-2020للعام األكاديمي خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء علي ذلك  فقد تم إعداد 

 والتي أشتملت علي عديد من األنشطة التنفيذية وأهمها:
 

 أوال أنشطة علمية:

 حفل تكريم الطالب المتميزين •

 بالشراكة مع أطراف خارجي وخريجين ندوات عقد •

 المشاركة فى نظافة شاطى جليم المجانى )نحو شاطئ نظيف( •
 عقد يوم التوعية األفتراضي للطالب الجدد •

 على صناعة السياحة 19-ورشة عمل للتوعية بأثر كوفيد  •

 EKBندوة للتوعية بأهمية بنك المعرفة المصر   •

 الصديقة للبيئة السياحةللتوعية المجتمعية بأهمية أفتراضية ندوة  •

 بكلية السياحة وإدارة الفنادقتطبيق الممارسات الخضراء داخل المطبخ التعليمي  •

 

 :ثانيا انشطة مجتمعية
 Go Greenمسابقة  •

 ميدانيةالزيارات تنظيم مجموعة من ال •
 توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير •
 حملة دوالبك دوالبي •

 من العامالت حفل تكريم األمهات المثاليات •

 دار مسنينزيارة دار أيتام/ •

 توزيع شنط رمضان •

 حملة افطار صائم •

 السوق الخير  المشترك •
 

 والخارجية الداخلية البيئة وتنمية وتعزيز المجتمع تنمية في الفنادق وإدارة السوووياحة كلية ورؤية دور من إنطالقا

 المستدامة الموارد كفاءة لتعزيز “ Green Year 2020/2021 ” الكلية مبادرة أطلقت بالكلية المحيطة

خدمة المجتمع وتنمية بتنفيذها فقداسووتطاعت لجنة  تقوم التى والفعاليات األنشووطة كافة فى للبيئة الصووديقة والتدابير

  2021-2020من القيام بتحقيق العديد من األنشطة المجتمعية خالل العام األكاديمي  البيئة

 

وذلك في مجالس الكلية تمع الخارجي واألطراف المجتمعية في صوووووونع القرار كذلك قامت الكلية بأشووووووتراك المج

 لالستفادة من خبراتهم العملية والذي تتضمن األعضاء التالية:

 أ/ أحمد سالمة مدير عام فندق هيلتون كينحج رانش وفندق هيلتون جرين بالزا •

 ، لتنظيم الحفالت والمؤتمراتICOMد/ أحمد الشال مدير إدارة شركة  •

 أ/ محمد السعدي مدير عام فندق هيلتون جراند بالزا •

 معة اإلسكندريةاج –أ.د/ منا بركات استاذ الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق  •
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 المشروع الميداني البحثي:

مجتمع لل وتطوير الشووووووواط  اثراء التجربة السووووووياحيةقررت الكلية بعمل مشووووووروع ميداني بحثي وذلك ل

وعنوان المشووروع "مشووروع تعزيز السووياحة البيئية  المسووتدامة وحماية البيئة بالتطبيق علي  المحلي السووكندري

شوواط  المندرة " ويشووارك في ذلك  كال  من قسوومي سووياحة وإدارة الفنادق، من خالل جميع المقررات التي تعقد في 

 أال وهي: 2020/2021فصل الصيف 

• Hospitality Strategic Management HM 412 

• Tourism Attractions Planning and Development - TM 451 

• Tourism Impact and Sustainability TM 354 ( 

• Hospitality Facilities Planning and Design HM 451 

• Strategic Tourism Management TM 415 

• International Tourism planning and development (Elective) TM 474 

• Human Resources Management THM 261 

• Tourism and Globalization TM 472 

 ، اإلسووكندرية في السوواحلية السووياحة وخاصووة ، السووياحة قطاع في االسووتدامة تعزيزوالهدف الرئيس من المشووروع: 

 ةالتنمي وممارسات البيئة وحماية البيئي التثقيف في بنشاط المشاركة على وتشجيعهم بمحيطهم الناس ربط خالل من

  .المهددة اإلسكندرية شواط  في األخرى المستدامة

 


