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.السياحة وإدارة الفنادقتقرير سنوى مقدم من كلية /  

  2022-2021 عن العام الجامعى /

 بيانات عامة :  -1

 الكليةالدرجات التى تمنحها 

 دبلوم                   ليسانس     √ بكالوريوس    

  ماجستير              دكتوراه 

 تاريخ اعتماد التقرير

 الكليةخاتم                                                          

 21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

 

 ورسالتها وأهدافها : الكليةرؤية  -2

 وهى كالتالي:  17/2/2021( بتاريخ  4محدثة خاصة بها معتمدة من مجلس الكلية رقم ) ورسالة للكلية رؤية
 

 الكليةرؤية 

 وبحثية علمية مؤسسة باعتبارها التميز إلى – باألسكندرية فاروس جامعة  - الفنادق وإدارة السياحة كلية "تسعى

 على والضيافة السياحة مجالي في المستدامة التنمية أهداف وتحقق التكنولوجي التطور تواكب وخدمية،

 .والدولي" المحلي المستوى

 الكليةرسالة 

 من متميزة وبحثية تعليمية خدمات بتقديم – باألسكندرية فاروس جامعة – الفنادق وإدارة السياحة كلية "تلتزم

 بيئة وتوفر الفنادق، وإدارة السياحة مجالي في المستدامة التنمية أهداف تحقق معتمدة أكاديمية برامج خالل

 المجتمعية الشراكات وتعزز التكنولوجي، التطور وتوظف منتسبيها، لجميع عادلة فرص تضمن داعمة تعليمية

 .والدولي" المحلي المستوى على واألكاديمية

 للكلية االستراتيجية هدافاأل

 وهى كالتالي: 17/2/2021بتاريخ  (  4تم اعتماد األهداف اإلستراتيجية في مجلس الكلية رقم ) 
 

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي. -االولى الغاية ◼

 :األهداف االستراتيجية للغاية االولى

 تنمية قدرات الموارد البشرية بالكلية من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين والجهاز اإلدارى. 1-1

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

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

 :األهداف االستراتيجية للغاية الثانية

 تحديث وتطوير برامج الكلية األكاديمية ومقرراتها. 2-1

 .والتقويمتطوير استراتيجية التدريس والتعلم  2-2

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

 توفير بيئة داعمة لالبتكار واالبداع. 2-4
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 التوسع في دعم برامج تدويل الكلية وتعزيزها. -الثالثةالغاية  ◼

 :األهداف االستراتيجية للغاية الثالثة

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

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 3-2

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

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

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

 :األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة

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

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

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

 التوسع في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. -الخامسةالغاية  ◼

 :األهداف االستراتيجية للغاية الخامسة

 تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والبيئة والتنمية المستدامة. 5-1

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

 تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للكلية.  5-3

 

 خالل العام الماضى الكليةإنجازات وأنشطة متميزة شاركت فيها  -3
 

 التعاون وتوسيع وتوثيق أنشطتها تدويلانجاز ملموس فى مجال  فاروس جامعة الفنادق وإدارة السياحة كلية حققت

تجديد االتفاقية الموقعة بين جامعة فاروس و  حيث تم 2022-2021الدولى هذا العام  المستوى على نظرائها مع

ادل اعضاء هيئة التدريس و التبادل الطالبى المقدمة من قبل االتحاد ببفنلندا بشأن منح ت  JAMKجامعة 

 وتم انجاز ما يلى:   + Erasmusاألوروبى

 وسيع وتوثيق التعاون على المستوى الدولىتتدويل االنشطة و   1.3

 :للعلوم التطبيقية بفنلندا  JAMKأوال: بالنسبة للتبادل الطالبى مع جامعة 
 

كلية السياحة  طالبمن ( 1) كورتين فى الجدول رقمذالمطالبتين ال تبادلفى اطار االتفاقية سالفة الذكر تفعيل تم 

 فنلنداب  School of Business /Tourism Dep/JAMK University مع وإدارة الفنادق بجامعة فاروس

حتى نهاية شهر  2021( خالل الفترة من بداية شهر أغسطس 2022-2021لدراسة فصل دراسى )خريف 

 .وذلك لمدة خمسة أشهر 2021ديسمبر 
 

 2022-2021بالفصل الدراسى خريف التبادل الطالبى ( 1جدول رقم )
 

From Student Level GPA Name 

1-8-2021 

to 31/12/2021 

Junior 3.62 Nada Maged Ashour 

Junior 3.71 Marina Medhat Rouchdy 
 

 



  

3 | P a g e خ   ي ر ا ت ب ة  ي ل ك ل ا س  ل ج م د  ا م ت ع 2ا 1/8/2 0 2 2                              

 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية وسفــار جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

  بالنسبة لتبادل أعضاء هيئة التدريس: ثانيا:

 إلى  +Erasmusعلى منح تبادل أعضاء هيئة تدريس ممولة من  ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حصل 

 ( التالى:2وماالجا بأسبانيا كما هو مبين فى الجدول )رقم جامعة كرونيا فنلندا وب    JAMKجامعة 

 

 2022-2021( أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح التبادل )تدريس/تدريب( 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة الجامعة الدرجة اإلسم

 استاذ مساعد بقسم السياحة إبراهيم لمياء /د.م.أ
 ياماك بفنلندا

  2021-11-22من 

 استاذ مساعد بقسم ادارة الفنادق فتحي إسالم /د.م.أ 2021-11-27 إلى

 مدرس بقسم السياحة د.تامر الصاوى

جامعة كرونيا 

 بأسبانيا

  2022-5-15من  

 2022-5-21إلى 

 جامعة ماالجا

 بأسبانيا

 2022-5-22من  

 2022 -5-25إلى 
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 : أجانب تم دعوتهم  Chefsلمحاضرين وخبراء و التى تمت بالكلية عمليةالمحاضرات ال ثالثا:

 2022-2021( محاضرة عملية تمت بالكلية بفصل خريف 3جدول )

  التاريخ المحاضرة عنوان الزائر المحاضر الشريكة الجهة

Empassy of Peru 
Chef Micaela 

Alejandrina 

Practical session 

in Peruvian 

Cuisine 

19/10/2021 

 
 

 2022-2021بفصل خريف رابعا: المحاضرات االفتراضية 

 والتى 2022-2021خريف خالل  إفتراضية محاضرات 7ارة الفنادق عدد دنفذت الكلية بقسميها السياحة وإ

 شملت ما يلى: يبينها الجدول التالى

 2022-2021خالل خريف  إفتراضية محاضراتال (4) جدول

الهيئة/ / الجامعة

 الشريكة المنظمة
 صور التاريخ المحاضرة عنوان الزائر المحاضر

Technological 

University Dublin 
Dr. Roisin 

Burke 

Molecular 

Gastronomy 
13/11/2021 

 

International Air 

Transport 

Association 

)IATA) 

Capt.Giancarlo 

Buono 

Safety, Security 

and flight 

operations 

 

15-11-2021 

 

JAMK University 
Minna Tunkkari-

Eskelinen 

Ph.D 

Management of 

responsible and 

regenerative 

tourism in 

destinations 

9/12/2021 

 

Florida Atlantic 

University 

Prof. Colin 

Roche 

Culinary Art 

"Mindset" 
11/12/2021 
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Toi – Ohomai 

Institute of 

Technology 

Chef Noel 

Remacle 

Practical session 

in Belgium 

Cuisine 

11/12/2021 

 

Exectutive Director 

of the International 

Eco-Tourism 

Socieity (TIES) - 

USA 

Prof. Jon 

Bruno 

New Trends in 

Global 

Ecotourism 

14/12/2021 

 

professional 

culinary Chef at 

Mexican Cuisine 

Chef Jorge 

Rosales 

Practical Session 

in Mexican 

Cuisine 

18/12/2021 

 
 

 2022-2021 : المحاضرات االفتراضية بفصل ربيعخامسا

 والتى شملت ما يلى: 2022-2021ربيع بفصل  إفتراضية محاضرات 6 عددتنفيذ تم
 

 2022-2021خالل ربيع  إفتراضية محاضرات( ال5)جدول 

 

 األجنبية الجامعة

 الشريكة
 الزائر المحاضر

 عنوان

 المحاضرة
 الصور التاريخ

professional 

culinary Chef at 

Cayman Cuisine 

Chef Kevin 

Abangan 

Practical 

session in 

cayman 

Cuisine 

01/03/2022 

 
lecturer of 

culinary arts and 

Ph.D holder at 

TU Dublin, 

Ireland 

Dr. Sheona 

Foley 

Sustainable 

Cuisine 
22/03/2022 

 

Regional 

Director safety 

and Flight 

Operation, 

Europe 

-IATA Guest   

Speaker 

Giancarlo 

Buono 

Tirbulant 

Times in 

Aviation 

Industry 

28/3/2022 
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Professor at 

Culinary art at  

Johnson & Wales 

University 

Florida USA 

Prof. Colin 

Roche, Ph.D 

Food Cost 

Control 
29/03/2022 

 

Professional 

culinary chef at 

Mexican cuisine 

Chef Jorge 

Rosales 

Practical 

session in 

Mexican 

Cuisine 

04/04/2022 

 

Leeds Beckett 

University, UK 

Assoc.Prof. 

Razaq Raj 

Webinar 

about 

International 

research and 

Publication 

8/6/2022 

 
 

 

 2022-2021الكلية إلى جامعة ياماك بفنلندابهيئة التدريس اعضاء : المحاضرات االفتراضية التى قدمها سادسا  
 

  الكليةبهيئة التدريس  قدمها عضو إفتراضية محاضرات( ال6جدول )
 

 األجنبية الجامعة

 الشريكة

 المحاضر

 الزائر

 عنوان

 المحاضرة
 الصور التاريخ

Pharos University 

in Alexandria 

Prof.Lamia

a Ibrahim 

Destination 

Branding 
16-3-2022  

 

Pharos University 

in Alexandria 

Prof.Lamia

a Ibrahim 

Destination 

Branding 

Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-3-2022  

 

https://www.jwu.edu/
https://www.jwu.edu/
https://www.jwu.edu/
https://www.jwu.edu/
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فاروس الدولية العلمية المحكمة تحت عنوان "مجلة  مجلةال 2.3

 والضيافة: للسياحة

 

مجلتها العلمية تحت عنوان "مجلة فاروس الدولية  اطلقت الكلية

 Pharos International journal forللسياحة والضيافة" 

Tourism and Hospitality  حصلت على الترقيم الدولى  وقد

 Print ISSN:2812-6467 / Online: )وهو الموحد للمجلة

ISSN : 2812-6475  )  بالبدء فى تفعيل المجلة والتى سيكون  تمهيدا

  Bi-annualلها عددين سنويا 

 

 تقرير األداء -4

 التخطيط االستراتيجى .1.4

 :الكلية فى هذا الجزء توضح 

 أراء األطراف المعنية فى رؤية ورسالة الكلية. -

تحلل الكلية مدى وضوح رسالتها وأنها تعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع توقعات 

 تم حيث يوجد للكلية رسالة ورؤية واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية، حيث المجتمع

 جانب إلى عديدة وفندقية سياحية منشآت من الصناعة رجال استبيان طريق عن الكلية ورؤية رسالة نص تحليل

 وأعضاء ، المختلفة العلمية األقسام من الكلية وخريجي طالب استبيان تم كما ، الرسمية السياحية والمنظمات الهيئات

 والكوادر القيادات من مجموعة مع شخصية مقابالت أثناء والرسالة الرؤية عرض إلى باإلضافة ، اإلداري الجهاز

%( أن رسالة ورؤية الكلية واضحة، كما أنها 90. وقد وافق غالبيتهم بنسبة إجمالية تزيد عن )بالجامعة اإلدارية

 ومعلنة معتمدةويوجد للكلية آلية لمراجعة الرؤية والرسالة   تعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية.

مراجعة رسالة الكلية ورؤيتها طبقا  على أن يتم في ضوء هذه اآللية  22/02/2022 بتاريخ( 6) رقم الكلية مجلس في

 .سنوات( وحين الحاجة إلى ذلك 3)كل للمتغيرات المحلية والدولية بصفة دورية 

أسااااااباب هذا التعديل إذا قامت الكلية بمراجعة أو تعديل لرساااااااالتها أو أهدافها يتم ذكره فى هذا الجزء وذكر  -

 وخطواته.

  لم يتم تحديثها هذا العام .معتمدة  2021-2020محدثة  داف استراتيجيةهلكلية رؤية ورسالة وال

 .ةيتأكد من إكتمال عناصرها الرئيسالإلعداد الخطة اإلستراتيجية و التى إتخذتها الكلية  منهجيةالخطوات ال -

ويتم متابعة  20/4/2021المعتمدة بتاريخ  2025-2020الكلية خطوات منهجية إلعداد الخطة االستراتيجية  تتخذا

 .وفقا لتقارير انجاز نصف سنوية وسنوية تعتمد بمجلس ادارة الوحدة ومجلس الكليةبصفة دورية تنفيذها 

 .تستخدم المؤسسة وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي -

تستخدم الكلية وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي )مثل االستبانات والمقابالت والمناقشات والمالحظات 

انات يوغيرها( وتراعي مالءمة الوسيلة مع موضوع التحليل والفئة المستهدفة )مثل المقابالت تناسب القيادات، واالستب

 دريس وغيرها(. تناسب الطالب واالداريين وأعضاء هيئة الت

ما قامت بتنفيذه من خططها التنفيذية لتحقيق رساااااالتها وهاياتها وأهدافها االساااااتراتيجية مقارنة بمؤشااااارات  -

 المتابعة واألداء المحددة بالخطة . 

تعد الكلية تقارير )سنوية ونصف سنوية( لمتابعة وتقويم الخطط  تعد الكلية تقارير دورية لمتابعة الخطط التنفيذية حيث

وتقديم اإلجراءات التصحيحية  للتأكد من جودة تنفيذ أنشطة الخطة وتحقيق مخرجاتهاالتنفيذية وفقا  للجدول الزمني 
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والذي  (2021/2022) الخطة من الثاني والتقويم النصف سنوي للعام والمتابعة اإلنجاز حيث تم إعداد تقرير المناسبة

 تم قد إما التنفيذية الخطة من الثاني العام من األول النصف في انجازها المخطط التنفيذية األنشطة جميع جاء فيه أن

  2022-2021وجارى اعداد تقرير المتابعة السنوي للعام الثاني من الخطة  تنفيذها على العمل جاري أو تنفيذها

 .(2021-2020 سنوي نصف)  للكلية  االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة تقرير •

 .(2021-2020 سنوي) للكلية  االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة تقرير •

 .(2022-2021 سنوي نصف)  للكلية  االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة تقرير •

 .(2022-2021 سنوي) للكلية  االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة تقرير •

 القيادة والحوكمة :.  2.4

 فى هذا الجزء توضح الكلية :

 

 القيادات األكاديمية داخل الكلية ان وجدت وطريقة اختيارهم:التغيرات التى حدثت فى  -

رئيس  ويقوموتعديالته  1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم ل بالكليه طبقاإختيار القيادات األكاديمية  يتم •

الجامعة  رئيس همأما الوكالء ورؤساء مجالس االقسام فيختارمع اعتماد مجلس األمناء ، لعميد باختيار االجامعة 

وثيقة معايير اختيار بالكلية  التزمتعميد الكلية أيضا  لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، لذا فقد  بعد ترشيح

 29/8/2021الطارئ بتاريخ  الكليةمجلس  وافق . حيثقانون تنظيم الجامعاتللجامعة والقيادات االكاديمية 

والتى اتبعت المعايير الخاصة باختيار القيادات  مستوى الكليةاألكاديمية على  الختيار القيادات على تشكيل لجنة

  -االكاديمية فى المناصب التالية :

 .29/8/2021تعيين نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بقرار مجلس الكلية بتاريخ   •

 .29/8/2021 بتاريخ الكلية مجلس بقرارترشيح قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  •

 .29/8/2021ترشيح المرشد االكاديمي العام بقرار مجلس الكلية بتاريخ  •

وسيلة قياس اإلحتياجات التدريبية، البرامج التدريبية التى تم تنفيذها للقيادات األكاديمية وعدد والمشاركين  -

 فيها:

خالل استبيان تحديدها من  تمالكلية بوضع خطة لتدريب القيادات بناءا على االحتياجات التدريبية التى  قامت •

االستبيان وعمل تحليل نتائج  وتممن القيادات االكاديمية للكلية  6لعدد للدروات التدريبية تحديد االحتياجات 

والتي تشمل:  26/10/2021واعتمادها بمجلس الكلية بجلسته الثانيه بتاريخ  تدريبال وإعداد خطة تقرير لها

عميد الكلية، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب، قائم بعمل رئيس قسم ادارة الفنادق، قائم بعمل رئيس قسم ادارة 

 الفنادق والمرشد األكاديمي العام 

 األكاديمية تدريب خاصة بالقيادات خطةن الجودة بالكلية ت لجنة التدريب والتوعية التابعة لوحدة ضماأعد حيث •

المؤسسة بتقييم أداء القيادات وفق معايير  تقومكما   .بالجامعة الجودة ضمان لمركز التدريب برامج ضمن

 كالتالي  موضوعية ومؤشرات تقييم

و بمشاركة األطراف المعنية فى  بتقييم أداء القيادات وفق معايير ومؤشرات تقييم موضوعية الكليهتقوم  -

، حيث تقوم الكلية بتقييم القيادات بشكل دورى وتحليل آراء العاملين طبقا لمؤشرات موضوعية ،  عملية التقييم

  حيث تم توزيع مجموعة من االستبيانات لتقييم القيادات االكاديمية لكال من:

وذلك لتقييم أداء القيادات االكاديمية والتي تشمل عميد الكلية،  السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: •

وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب، مدير وحدة ضمان الجودة، قائم بعمل رئيس قسم ادارة الفنادق , قائم بعمل 

 رئيس قسم السياحة و المرشد االكاديمي العام.

 ن عميد الكلية، مدير وحدة ضمان الجودة .وذلك لتقييم نمط القيادة لكال  م العاملين بالكلية: •
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حيث شملت االستبيانات الموزعة على عينة من الطالب ممثله من جميع الفرق الدراسية لتقييم القيادات  الطالب: •

االكاديمية والتي تشمل: عميد الكلية، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب، قائم بعمل رئيس قسم ادارة الفنادق، 

 يس قسم ادارة الفنادق والمرشد األكاديمي العام.قائم بعمل رئ

 التعامل مع مشكالت الكلية: آليات -

من خالل مجموعة مع مشكالت التعليم التى تواجهها وفق آليات محددة و تقدم حلوال  عملية لها  الكليهتتعامل  •

 :والتي تشمل من االليات واإلجراءات 

o تقسيم الطالب الي مجموعات بالجدول  حيث يتم داخل القاعات والمعامل الدراسية الكثافة العددية للطالب

 .الدراسي 

o حيث يتم التعيين وفقا  للخطة الخمسية للتعيينات  نقص أو زيادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 والفائضتعامل مع العجز ال الَليةويتم االنتداب الخارجى فى حالة العجز وفقا   2020-2025

o الطالب  ،االرشاد االكاديمي ,دمج زوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي،  التظلمات وااللتماسات

يتم التعامل معهم وفقا  لاللية  الية الشكاوي والمقترحات , رعاية الطالب الوافدين، وهيرها ،المتعثرين

 المحددة ومعلنة على الموقع االلكترونى للكلية.

 الشفافية والممارسات العادلة وعدم التميز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد الكلية.  ضمانآليات  -

 وثيقة خاصة بها تشمل قيمها الجوهرية و أخالقيات المهنة من ضوابط ضمان العدالة و عدم التمييز الكليةتوفر  •

و الشكاوى و غيرها و آليات و عدم تعارض المصالح حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر ونظام التظلمات 

ويتم اطالع السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب على تلك  ضمان اإللتزام بتلك الضوابط

 االخالقيات.

به من مجهودات لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بالكلية خالل السنة الماضية واإلجراءات التى  قامتما  -

 اء على حقوق الملكية الفكرية بها. قامت بها لتصحيح أى اعتد

التعاون والعمل بروح الفريق ، المصداقيه والشفافيه : فى تتحدد القيم الجوهريه  من مجموعة الكلية على ترتكز •

، احترام العمل ، االبداع واالبتكار ، بناء االنسان ، االمانه واالخالق ، الوالء واالنتماء ، االلتزام والمسئوليه 

االجيال ، االدارة باالنجاز ، االلتزام المجتمعي .وتحرص الكلية وقياداتها على اإللتزام بالشفافيه و ، تواصل 

النزاهة فى جميع سياساتها و قراراتها و تعامالتها الداخلية و الخارجية ، و تعمل على حماية حقوق الملكية 

وق الملكية الفكرية والنشر على مستوى الفكرية و النشر من خالل إجراءات وقواعد رسمية للمحافظة على حق

الجامعة ومن خالل وجود سياسة لحقوق الملكية الفكرية بكلية السياحة وإدارة الفنادق وهذة السياسة مكملة 

لمجموعة االجراءات والقواعد لحماية حقوق الملكية والنشر بالجامعة . تم إعالنها من خالل إرسالها لكل أعضاء 

المعاونه بالبريد اإللكتروني وإعالنها على الموقع اإللكتروني  وتحرص القيادات بالكلية  هيئة التدريس والهيئة

على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس والحوافز 

لجودة ، وتحديد يوم والمكافآت وعدم التمييز فى توزيع أعباء أعمال الكنترول وجداول المراقبات أو أعباء ا

واحد للتفرغ العضاء هيئة التدريس و يومين للتفرع للهيئة المعاونة ، وتطبيق قواعد الترقيات على جميع 

اعضاء هيئة التدريس والعاملين دون النظر إلى أى اعتبارات شخصية ، وكذلك ضمان العدالة وعدم التمييز 

الديانة أو الحالة اإلجتماعية باإلضافة إلى إحترام مبادئ بين الطالب من خالل سياسة تضمن ذلك حسب النوع أو

، وتوزيع نموذج موحد   حقوق اإلنسان وتصحيح أوراق إجابة اإلمتحان الفصل الدراسى مغلقة بأرقام سرية

للورقة االمتحانية موزع الدرجات عليها  مع تقديم لجنة وضع االمتحان إجابة نموذجية، وتوزيع لجان مناقشة 

لتخرج عشوائيا على السادة الممتحنين ودون تمييز أو تحديد مسبق  ، وعدم السماح ألى عضو هيئة مشاريع ا

تدريس بأخذ كراسات األجابة للتصحيح خارج الكلية  ، وتعويض المحاضرات التمام المقرر الدراسى 

ين وعدم إنفراد ومحتوياته لتعويض ايام االجازات الرسمية ، وتحديد ساعات مكتبية خاصة للطالب المتعثر

االساتذة بالتصحيح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكلية  ، واشتراك االساتذة بالتدريس فى العديد من مقررات 

الكلية ، والتأكد من عدم وجود قرابه حتى الدرجة الرابعة بين أى أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء الهيئة 
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ملين بالكنترول ، واعادة رصد درجات الطالب فى حالة التظلم المعاونة القائمين بالتدريس أو التصحيح أو العا

من نتائج االمتحانات واالعالن لجميع الطلبة عن الرحالت العلمية أو الترفيهية ، و كذلك يتم التقدم لاللتحاق 

توجد  بالكلية وفقا لقوانين ولوائح مكتب التنسيق المتفق عليها والمعلنة لجميع الطالب على موقع الجامعة. كما

بالكلية إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التمييز يتم تطبيق قواعد المساواة في فرص التعليم والتقويم. 

وتحكم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية أخالقيات مهنة التدريس وأخالقيات مهنة السياحة والفندقة 

أخالقيا في صورة دليل لممارسات أخالقيات المهنة. كما يحتوي ولذلك وضعت كلية السياحة والفنادق ميثاقا 

أيضا الميثاق على حقوق الطالب ومسئولياته وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقا 

لقانون تنظيم الجامعات. وتعلن الكليه القيم الجوهرية وأالخالقيات  المهنية الخاصة بها و تتيحها لألطراف 

نية وإتاحة هذا الميثاق ولسهولة التعرف على محتوياته لجميع األطراف الداخلية و الخارجية، تم إرساله المع

بالبريد اإللكترونى لجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإعالنه على الموقع اإللكتروني للكلية. وتفعل 

لتزام بها و تتابع تنفيذها حيث تلتزم الكليه بأخالقيات الكليه أخالقيات المهنة و تتخذ اإلجراءات فى حالة عدم اإل

المهنه من حيث االلتزام والمصداقيه ، وفى حالة عدم االلتزام بها تتخذ الكليه االجراءات المناسبة وتتابع تنفيذها 

اإلدارة سواء بالنسبة ألعضاء هية التدريس أو الهيئة المعاونه أو الطالب . كما تتخذ الكليه آليات لضمان فصل 

عن الملكية فى حالة الجامعات الخاصة حيث تم تحديد مهام ومسئوليات مجلس األمناء ومهام ومسئوليات مجلس 

الجامعه لضمان فصل اإلداره عن الملكيه ، ففى حالة الجامعات الخاصه يتم الموافقه على رئيس الجامعه من 

رئيس الجامعه بترشيح نواب الجامعه بعد موافقة  المجلس األعلي للجامعات بعد موافقة مجلس األمناء ، ويقوم

مجلس األمناء ، وفى حالة عمداء الكليات يتم الترشيح من مجلس الجامعه بعد موافقة مجلس األمناء ، يتم ترشيح 

 الوكالء من قبل عميد الكلية ويتم العرض على رئيس الجامعة للموافقة .

م أو وحدات فى هيكلها التنظيمى أو إن كانت قد أجرت أيه قد استحدثت أو ألغت أى إدارات ، أقسا كانتإن  -

 تعديالت فى التبعية واالختصاصات وما أسباب ذلك وهل تم اعتمادها وتوثيقها .

تتحقق الكلية من مالئمة الهيكل التنظيمي لحجم المؤسسة و نوع أنشطتها  وإشتماله على اإلدارات األساسية  •

نشاط الكلية ويتكون من: مجلس الكلية ، وعميد الكلية ، وحدة ضمان الجودة حيث لدي الكلية هيكل مالئم لطبيعة 

البيئة ، لجنة  وتنمية المجتمع خدمة شئون بالكلية ، األقسام العلميه ، وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب ، لجنة

سم السياحة. كما يضم ( أقسام علمية وهما قسمى إدارة الفنادق وق2البحث العلمى . حيث يوجد بالكلية عدد )

اإلداريين الذين يمثلون الهيكل اإلداري للكلية. وقد تم اختيار كل عضو من أعضاء الكلية سواء كان في الهيكل 

األكاديمي أو اإلداري بناء على تخصصة الدقيق وخبرته والدورات التدريبية التي اشترك فيها والمهارات 

يكل التنظيمى ونوع أنشطتها واشتماله على اإلدارات األساسية . وتتحقق المؤسسه من مالئمة اله  المكتسبة.

 اعتماد أول مخطط حيث تم صياغة أول هيكل تنظيمى فى ضوء الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجيه وقد تم

وذلك بعد اخذ اراء جميع العاملين بالكلية من  2021-8-19 بتاريخ ( 9الكلية رقم ) مجلس من للكلية تنظيمى

  2021-2-3السادة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و االداريين و الطالب من خالل ورشة عمل بتاريخ 

وتشكيل لجنة لتعديل الهياكل التنظيمية للكليه من وحدة ضمان الجوده بالكلية حيث تم اعتمادها فى مجلس كليه 

لتنظيمى فى ضوء المراجعه وتم استحداث ) مرفق ( ، ثم تم تعديل الهيكل ا 2021-8-19( بتاريخ 9رقم )

 وحدات جديده ليظهر فى شكله النهائي .

تستحدث الكلية كيانات ) مثل إدارات أو وحدات أو لجان و غيرها ( ، لتلبية إحتياجات التغيير والتطوير وتسهم  •

صين من رجال فى تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها ولتحقيق المرونة بهذا الهيكل تم إضافة عدد من المتخص

الصناعة الى تشكيل بعض اللجان مثل: لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولجنة التدريب الميداني ولجنة التسويق 

، تم دمج نشاط وحدة التدريب بالكلية الى وحدة االنتاج الفندقى ووحدة الخدمات السياحية ، تم اضافة لجنة 

فة الى اللجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلية حيث تقوم هذه المؤتمرات ولجنة التعليم الرقمي وذلك باالضا

اللجان بإعداد مقترحات التخاذ قرارات وإجراءات محددة في جميع مجاالت وأنشطة الكلية ، بما يعطي الهيكل 
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التنظيمي مرونة للحركة بالقدر الذي يكفي لتغيير األولويات والخطط عند الحاجة والتى تعوض ثبات الهيكل 

 .نظيمي الذي يصعب تغييرهالت

تعتمد الكلية هيكلها التنظيمي من المجالس الرسمية و الجهات المعنية حيث تم اعتماده فى شكله النهائي بعد  •

. تعلن الكلية الهيكل التنظيمي 2021-8-19( بتاريخ 9إضافة الوحدات المستحدثه فى مجلس كليه رقم )

ث قامت الكليه بإعالن هيكلها التنظيمي على موقعها اإللكترونى  لألطراف المعنية بوسائل مناسبة و متعددة حي

بلوحة اإلعالنات  لنبوحدة ضمان الجوده بالكليه ومع نباإلضافه الى وجوده فى لوحة اإلعالنات بالكليه ومعل

 بمكتب العميد باإلضافه الى تسليمه الى األقسام العلمية .

 إدارة الجودة والتطوير :   3.4

 الجزء توضح الكلية :فى هذا 
 

 در البشرية لتنمية قدراتهم وفقا لإلحتياجات التدريبية.االتدريبية المقدمة للكو الدورات -

أعضاء  –)قيادات  لمختلف الفئات من الكوادر البشرية 2022-2021قدمت الكلية عدد من الدورات التدريبية خالل 

 تم تحديدها فى خطة التدريب الخاصة بوحدة ضمان الجودةجهاز إدارى( والتى  -أعضاء هيئة معاونة -هيئة تدريس

تقرير ما تم تنفيذه من دورات تدريبية  مرفق 2021-10-26( بتاريخ  2والمعتمدة بمجلس كلية رقم ) 2021-2022

 .لمختلف الفئات

 لوحدة ضمان الجودة. التنظيمىالهيكل  -

ئحة ال، وتتضمن  17/2/2021بتاريخ  4تم تحديث الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة والمعتمد بمجلس كلية رقم 

 .وحدة ضمان الجوده توصيف وظيفى للمهام والمسئوليات المحددة للقيادات اإلشرافية والفرق التنفيذيه داخل الوحدة

ذاتى ، والتقارير السااانوية واإلجراءات التصاااحيحية التى الوحدة لتنفيذ الخطط السااانوية للتقيم ال متابعةكيفية  -

 تم اتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيز .

تنص على  تتابع وحدة ضمان الجودة تنفيذ الخطط السنوية للتقيم الذاتى من خالل ألية المتابعة الخاصة بها والتى •

 :ما يلى

o عكس األداء المؤسسي والتعليمى خالل عام ، وي ى نهاية كل عام أكاديمى لتقييم وضع الكليةإعداد تقرير سنو

الجوده  ضماننظام لتحقيق ومتابعة يتم من خالله عرض أنشطة الوحدة وإنجازاتها  دورىتقرير  لوحدةول

بالكلية يقوم على المتابعة المستمرة والتقييم الذاتى ويشارك فى أنشطته معظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، 

جعه الداخلية والخارجية للبرامج والمقررات الدراسية ، نشر ثقافة الجودة على مستوى وآليات معتمدة للمرا

، وتفعيل التواصل المجتمعي ودعم والطالب وأعضاء الجهاز اإلدارى  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 .مبادرات الشراكة

o ث تعتمد خطة المراجعة الداخلية على وتشمل منهجية عملية التقويم الذاتى على خطة المراجعة الداخلية حي

متابعة تقييم الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية بغرض التحقق من نسبة االنجاز طبقا للمستهدف فى القطاعات 

المختلفة ، قياس مدى مالئمة الهيكل التنظيمى المحدث ألنشطة الكلية ، ومدى التزام المؤسسة باستخدام 

مط القيادة تقييما شامال ألداء عميد الكليه والوكالء وؤساء األقسام فى نهاية العام التوصيف الوظيفي ، تقييم ن

، فاعلية اإلجراءات التى اتخذتها للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر، استطالع رأى أعضاء هيئة 

مستوى اآلداء ، التدريس ومعاونيهم والعاملين عن عدالة توزيع األعباء وآليات ربط الحوافز والمكافآت ب

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

االكاديمية واالدارية والجهاز اإلدارى . ومدى فاعلية تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية ومدى مساهمة الوحدات 

لشركة السياحية( فى تنمية هذة الموارد الذاتية ومدى كفاءة اإلنتاجية بالكلية ) وحدة الخدمات الفندقية _ ا

الطالب فى استخدام هذة الموارد . وكفاءة التواصل مع االطراف المجتمعية وكفاءة الشراكات والتعاون مع 
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المؤسسة السياحية الفندقية وقياس رضاء االطراف المجتمعية والمستفيدين عن خريج الكلية وبرامجها 

ا تعتمد الوحدة فى خطة المراجعة الداخلية على قياس رضا الطالب عن التسهيالت المتاحة األكاديمية كم

واستراتيجية التعليم وأنماط التعليم المستخدمة وفاعلية برامج التدريب الميداني ومدى تطويره واجراءات 

وقياس كفاءة خدمات دعم القبول والتحويل وتقييم فاعلية انشطة الدعم الطالبي واإلرشاد األكاديمي  بالكلية 

الخريجين بالكلية وقياس مدي توافق البرامج الدراسية للمعايير األكاديمية ومدي التزام الكلية بتطبيق تلك 

المعايير وقياس مدى وفاء برامج الكلية باحتياجات سوق العمل وقياس مردود األنشطة التدريبية لتنمية قدرات 

 . ة والجهاز اإلدارىأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

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

وتتمثل األطراف الداخلية فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين والقيادات األكاديمية 

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

األمور والهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع السياحى والفندقى مثل وزارة السياحة وهيئات تنشيط السياحة 

 والغرف السياحية والفندقية وهيئات المجتمع المدنى والمحافظة.

 . وأهم إنجازاتها خالل العام الجامعى الوحدةمدى شمولية قواعد البيانات ألنشطة  -

 الوحدة قواعد بيانات متكاملة عن أنشطتها المختلفة .  وتحدث تنشئ •

توجد بالجامعه قاعدة بيانات مركزية تتضمن أنماطا عديدة من البيانات مثل: قاعدة بيانات الطالب كما  •

(student transcripts مسجلة إلكترونيا و تشمل المقررات ) الدراسية التى تم تسجيلها للطالب والساعات

( و تقديرات المقررات الدراسية ، CGPAاألكاديمية التى أتمها الطالب و متوسط نقاط التقدير التراكمى )

والتسجيل اإللكترونى لنتائج المقررات الدراسية لكل قسم علمى شاملة إحصاءات التقدير وإمكانية طباعتها و 

(. وبيانات ITلموقع اإللكترونى بواسطة مسئول قسم تقنيات المعلومات بالجامعة )تحميلها مباشرة على ا

المقررات الدراسية والقائمين عليها والتقويم األكاديمى هذا باإلضافة الى المحاضرات التى ترفع على الموقع 

م التعليمى ومكتب السياحة المبانى و تجهيزاتها و لمطبخ والمطع اإللكترونى . وبيانات الكلية اإلمكانات المادية 

والغرفة الفندقية ووحدة الجودة بالكلية(. والسير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متضمنة بياناتهم 

الشخصية ، والتدرج العلمي ، التدرج الوظيفي ، النشاط في مجال التدريس ، المشاركة باللجان والدورات 

العلمي باإلضافة الى بيانات عن الجداول الدراسية وجداول االمتحانات ، كافة والمؤتمرات العلمية ،اإلنتاج 

 األنشطة االجتماعية والثقافية والعلمية للكلية.

(  لمستخرجات الكنترول المركزى شاملة أسئلة اإلمتحانات soft copyكما توجد بالوحدة ملفات الكترونية  ) •

تمدة وإحصائيات إمتحانات المقررات الدراسية ونتائج اإلمتحانات واإلجابات النموجية وكشوف أعمال السنة المع

للوائح  الكلية ومجالس الكلية ومجالس  (soft copyطبقا للقواعد المعتمدة بالجامعة. كما توجد ملفات الكترونية  )

بيانات مثل  (  عن بيانات الكلية المادية والبشرية(Soft copyاألقسام ومجالس الوحدة ونسخة الكترونية )

المنتدبون ندب كامل وجزئى وبيانات أعضاء الهيئة المعاونة من المعارون وأعضاء هيئة التدريس المعينون و

( soft copyالمعيدين والمدرسين المساعدين( باإلضافة الى محاكيات الكلية وصورها ونسخ الكترونية )

. ونسخة الكترونية (الخاصة باألقسام األكاديمية)للبرامج الدراسية لألقسام األكاديمية والمقررات الدراسية 

(soft copyللمؤتمرات وورش العمل و الندوات الخاصة بشئون التعليم وخدمة المجتمع و البيئة )  . 

عالقات الكلية الثقافيه واالجتماعية والمكتبة  –كما تحتوى وحدة ضمان الجوده بيانات عن تطور آداء الطالب  •

تبيانات للطالب ، استبيانات ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ، استبيانات واس .وما تحويه من كتب

 . لإلداريين ، استبيانات المجتمع المدنى ورجال الصناعة

 المراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها . -

بالكلية و التى تعقد اجتماعاتها  مرة كل شهر او حسب تقوم لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان الجودة  •

الحاجة لعقدها حيث يمكن عقدها أكثر من مرة بالشهر والتى تقوم بمراجعة الوثائق المختلفة من االستراتيجيات 

و خطط وأدلة وآليات وتقارير خاصة بالجودة ومنها على سبيل المثال: توصيفات البرامج األكاديمية 
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والخطط التنفيذية للخطة االستراتيجية وخطة المشاركة المجتمعية و خطط التدريب استراتيجية وتقاريرالبرامج 

 التدريس والتعلم والتقويم وغيرها.

كما يتم عقد لجان مراجعة دورية مرتين على األقل كل فصل دراسى لوثائق معاييرالجودة باستخدام ألية المراجع  •

تحديد و اإلنجاز فى تحديث الوثائق والتى يتم من خاللها تحديد نسبة والتى يقوم بها فريق المراجعة الداخلية

 يجب اضافتها واالجراءات التى يجب اتخاذها.الوثائق التى 

يتم مراجعة توصيفات المقررات بداية كل فصل دراسى لتحديثها وفقا للمستجدات العلمية والعملية والتى يتم  •

 فصل دراسى. اعتمادها بمجالس األقسام العلمية بداية كل

تم مراجعة الوثائق الخاصة بالجودة بعد مراجعتها من لجنة المراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة  •

و الذى يبدى العديد من المالحظات القيمة فى إطار الدعم الفنى والتى يتم األخذ بها والقيام بالتعديالت المطلوبة 

 واعتمادها بالمجالس المختصة.

من مراجعين خارجيين  وما يتبعها من مصفوفات وتوصيفات للمقررات مراجعة توصيفات البرامج االكاديميةتم  •

المعدة من قبل هيئة  باستخدام نماذج المراجعة والمراجع الخارجى ب الخاصةمعاييركافة الممن تتوافر لديهم 

لجة المالحظات المذكورة فى تقارير اتخاذ االجراءات التصحيحية لمعاضمان جودة التعليم واإلعتماد. ويتم 

 المراجعين الخارجيين.

يتم أيضا عرض توصيفات البرامج على خبراء من الصناعة إلبداء الرأى بها وتحديد جوانب القصور و مجاالت  •

التحسين وفقا لمستجدات ومتطلبات سوق العمل ويتم دعوتهم لحضور المؤتمرات السنوية العلمية لألقسام وكذلك 

الس األقسام ومجالس الكلية واللجان باالضافة الستبيانات يتم توزيعها كل فصل دراسى على خبراء حضور مج

 الصناعة والخريجين وطالب الفرق الدراسية النهائية البداء أرائهم فى توصيفات البرامج األكاديمية.

جنبية ع الجامعات االيقوم السادة اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح تبادل أعضاء هيئة التدريس م •

منهم لتقييم  فى شكل تقرير راجعةالشريكة بعرض توصيفات البرامج األكاديمية بالكلية و الحصول على تغذية 

 البرامج وتحديد مجاالت التحسين المطلوبة للتوافق برامج الكلية مع المستجدات على الساحة العلمية الدولية.  
 

ة يالذاتى على األطراف المعنية وعلى مسااااااتوى المجالس الرسااااااموسااااااائل عرق ومناقشااااااة نتائج التقويم  -

 .  للمؤسسة

عن  المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية تحرص الكلية علي االستفادة من التغذية الراجعة لجميع االطراف •

تقارير عرض لتقييم المؤسسة بصفة دورية من خالل جميع األطراف لطريق المناقشة الدورية لنتائج التقييم 

السادة اعضاء هيئة  وتقييمات تقارير ذاتية سنوية –استبيانات الطالب نتائج  –ملفات المقرر  تشمل )نتائج تقييم

تقارير  –مراجعة الكنتروالت تقارير  – اداريين ،امناء معامل  ،رؤساء اقسام  ،اعضاء هيئة معاونة  ،تدريس 

وغيرها مراجعة البرامج من قبل مراجع داخلى وخارجي ر تقاري –لورقة االمتحانية ل الفحص الفنى والشكلي

حيث يتم مناقشة نتائج التقييم علي اكثر من مستوي بداية من مجالس األقسام من وسائل التقييم الذاتي للمؤسسة( 

ادارة كما تتم المناقشة مع الطالب من خالل اللقاء الدوري في بداية كل فصل دراسي مع  ،ومجلس الكلية العلمية

وأعضاء هيئة التدريس باإلضافة لعرض نتائج استطالع راي الطالب المختلفة فى اللقاءات التي تعقدها  لكليةا

 .وتوثقها وحدة ضمان الجودة مع طالب الكلية وتعرض الكلية وتناقش نتائج تقويم أنشطتها فى مجالسها الرسمية
 

من نتائج التقويم الذاتى ونماذج من التطوير واإلجراءات التصاااحيحية التى اتخذت بناء  الكليةكيفية اساااتفادة  -

 . على نتائج التقييم

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

في أعداد خطة التحسين  2021-2020التقويم  أتخذت بناء على نتائج التقييم( حيث استفادت الكلية من نتائج

   2021-10-26 بتاريخ 2والمعتمدة بمجلس كلية رقم  2022-2021والتطوير للعام 
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بالكلية. وفي ضوء نتائج  االداءوتهدف هذه الخطة إلي تحقيق مجموعة من األهداف و المعايير لتحسين جودة  •

دراسات التقويم الذاتي وتقارير المراجعة  الداخلية والخارجية ،  قامت الكلية بالعديد من الممارسات الفعلية 

 كما يلي: للتحسين والتعزيز

 بالنسبة للعملية التعليمية: :أوال

لإلحتياجات التعليمية ومتطلبات الجودة مثل استكمال استيفاء احتياجات األقسام العلمية من الموارد الماديه وفقا  •

 .compu meو  أجهزة الداتا شو وشاشات العرض وأجهزة الواى فاى

 .  Hybridتحديث استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم حيث يتم تطبيق استراتجيات التعليم الهجين •

إستدعاء وإتاحة تداول الوثائق لحفظ و  Google Driveتحديث قواعد البيانات اإللكترونية ورفعها  على  •

 ألنشطة القسم التعليمية و البحثية واالجتماعيةت والمعلوما

متابعة مدى تطبيق وتفعيل أساليب وأنماط التعليم التفاعلى وفق معايير الجامعة  وكذلك الجلسات التعليمية عن  •

 .Virtual lecturesبعد

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

تبادل أعضاء هيئة التدريس و الطالب و المحاضرات االفتراضية المتبادلة واألبحاث المشتركة و على سبيل 

 تم دعوة شيفات األجانب اللقاء محاضرات افتراضية عملية ومحاضرات داخل الحرم الجامعيالمثال 

دليل التدريب  تحديث التدريب وكذلك طرق المتابعة والتقييم و كتيبيب الميدانى وتحديث تطوير أليات التدر •

 الميداني للكلية.

الصناعة فى مجال السياحة والضيافة فيما يخص التدريب وتأهيل كوادر بين مؤسسات عقد المزيد من الشراكات  •

 . تتناسب مع متطلبات سوق العمل بما يحقق رسالة الكلية

فى انتداب خبراء الصناعة في تدريس المقررات العملية  وذلك من اجل تعزيز وربط العملية التعليمية  االستمرار •

 .بالصناعة

واالستفادة من االبحاث  تقديم الدعم لزيادة األبحاث المنشورة دوليا ومحليا لخدمة المجتمع والعملية التعليمية •

 المقررات. تحديث محتويات بعضوالرسائل العلمية في 

)جامعة بالخارجتفعيل برامج التبادل الطالبي وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الكلية والكليات المناظرة  •

  ياماك بفلندا(

حيث يتم توظيف  البحثى المجتمعياشراك الطالب فى االنشطة البحثية من خالل مشاريع بحثية مثل المشروع  •

ة ذلك النشاط البحثى وقيام الطالب بالزيارة الميدانية من فى مختلف المقررات وتطويعه فى خدم Tutorialال 

 أجل جمع البيانات ووضع النتائج والتوصيات التى خرجت بها تلك الدراسة الميدانية للمشروع البحثى.

االستمرار فى تدريس بعض المحاضرات العملية داخل المنشات الفندقية واجراء االمتحانات التطبيقيه داخل  •

 هذه المنشات 

 Erasmus / Tampusفتح المزيد من قنوات االتصال بجهات التمويل الدولى للمشروعات الممولة )مثل   •

etc.) 

 بالنسبة للموارد البشرية :ثانيا : 

االستمرار فى تعزيز وتطوير مهارات الكوادر األكاديمية  وذلك من خالل تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية  •

 –أكاديمى لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة مثل تصميم المقررات الرقمية دورتين على األقل كل عام 

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

 . و التعلم الحديثة، اساليب التقييم الحديثة

تدريس والهيئة المعاونة وإعطاء المحاضرات االفتراضية مع عقد مزيد من اتفاقيات تبادل أعضاء هيئة ال •

 الجامعات األجنبية لتبادل الخبرات.
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متابعة وتقييم أداء السادة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين ولضمان االستمرارية فى تطبيق نظام جودة  •

 التعليم.

عات البحثية الميدانية وتفعيل دورها لخدمة االستمرارية في اإلستعانة بخبراء من الصناعة لتقييم المشرو •

 المجتمع.

 بالنسبة المعامل:ثالثا : 

 رفع كفاءة المحاكيات بالكلية والتى تشمل شركة السياحة وكذلك معمل أماديوس ومعامل اللغات والكمبيوتر •

 االصدارات.بتزويدها بأحدث 

 والصيانة الدورية لها.رفع كفاءة اجهزة الحاسب األلى بالمعامل وتحديث ملحقاتها  •

وضع خطة صيانة مع فندق جراند بالزا الجراء الصيانة الدورية والوقائية لجميع االجهزة والمعدات الخاصة  •

 بالمطبخ التعليمي.

 بالنسبة للطالب:رابعا : 

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

 زيادة عدد الساعات المكتبية وضع الية للتعامل مع الطالب المتعثرين و -

 :نظام للتقويم المستمر للطالب يضمن تحقيق اآلتي وضع -

o . تطبيق نظام القياس والتقويم بفاعلية 

o بفاعلية اتإدارة االمتحان 

o تحانات وتوثيقهااستدعاء نتائج االمسرعة حفظ و 

o  لفحص الفني والشكلي للورقة االمتحانيةلتشكيل لجنة 

o السئلة اك واالستمرار في اعداد بن 

o  االستمرار فى تطوير استراتيجيات التدريس والتعلم وطرق التقييم بما يتوافق مع نظام التعليم الهجين

 . Blackboardوتطويرالمنصات التعليمية 

o  العلمي.الفكرية واالقتباس توعية الطالب بحقوق الملكية 

o  تطوير نظام شئون الطالب  Power Campus  ليكون اكثر فاعلية فيما يتعلق بتسجيل المقررات واعداد

الخطط الدراسية و بالربط بين الطالب والمرشدين الكاديميين واعضاء هيئة التدريس واللجان المختلفة 

 .ذات الصلة بالعملية التعليمية

o االرشاد االكاديمي للطالب وزيادة تواصل المرشدين االكاديميين ادارة  اتمستمر لملفمتابعة التحديث ال

 .الكلية مع اولياء امور الطالب 

o  في اللجان والمجالس الرسمية واالستبيانات  باستخدام معايير اختيار الطالبتمثيل ومشاركة الطالب

 المختلفة.

 بالنسبة للخريجون:خامسا : 

قواعد البيانات الخاصة بالخريجين حتى يتم التواصل المستمر معهم ودعوتهم للمشاركة االستمرار فى تحديث  •

فى األحداث المختلفة وتقديم خدمات بعد التخرج لهم مثل توفير فرص عمل أو تدريب بالمنشآت السياحية 

 والفندقية المتميزة.

الفيس بوك اإلعالن عن فرص متابعة تعزيز التواصل مع الخريجين من خالل تحديث صفحة للخريجين على  •

 .العمل المتوفرة 

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

بالتعاون مع مركز ريادة األعمال بالجامعة وملتقيات التوظيف و التدريب التى تعقدها الكلية سنويا ومشاركتهم 

  . لكليةفى أنشطة ا
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المتابعة الدقيقة للخريج في مجال الصناعة او في حال تسجيله للدراسات العليا للمساعدة العلمية والبحثية وتكريمه  •

 .في حال تميزه

 إستطالع آراء سوق العمل عن مستوى أداء خريجى الكلية وتفعيل اإلستفادة من هذه اآلراء. •
 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :  4.4

 فى هذا الجزء توضح الكلية :
 

 فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . المستجدات -

 -وفقا  للبيان التالي :تم ترقيه عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في القسمين  •
 

 أعضاء هيئة التدريس المعينيناوال: 

 ـ  قسم السياحة:   1

 التخصص المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

 1/9/2012 ا.د. لمياء إبراهيم 1
تمت ترقيتها 

 لدرجة استاذ

دكتوراه / جامعة 

 اإلسكندرية
 الدراسات السياحية

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

 االسكندرية
 الدراسات السياحية

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

 االسكندرية
 الدراسات السياحية

 

 ـ  قسم إدارة الفنادق: 2

 التخصص المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

1 
ا.م د. إسالم أحمد 

 فتحى
 أستاذ مساعد 1/2/2015

 دكتوراه /

 جامعة الفيوم
 الدراسات الفندقية

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

 االسكندرية
 الدراسات الفندقية

 2015-2-1 د.حمادة جمال حسن 3
تمت ترقيته 

 لدرجة مدرس

دكتوراه/ جامعة 

 االسكندرية
 الدراسات الفندقية

 
 أعضاء الهيئة المعاونة المعينين:ثانيا : 

 ـ  قسم السياحة: 1
 

 التخصص المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

 1/2/2017 أ/ باسنت شاهين 1
مدرس 

 مساعد

ماجستير / جامعة 

 االسكندرية
 اإلرشاد السياحى

 2/5/2018 امل ابو الدهب ا/ 2
مدرس 

 مساعد

ماجستير / جامعة 

 االسكندرية
 عالقات دولية

3 
أ/عمرو عبد هلل 

 المغربى
2/5/2018 

مدرس 

 مساعد

ماجستير/جامعة 

 السادات
 الدراسات السياحية
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 ـ  قسم إدارة الفنادق:   2

 التخصص المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ التعيين االسم م

 15/10/2015 ا/عمرو فؤاد 1
مدرس 

 مساعد

 ماجستير /

 جامعة اإلسكندرية
 الدراسات الفندقية

 2016-9-3 ا/عبدهللا محمد 2

تمت ترقيته 

لدرجة مدرس 

 مساعد

 ماجستير /

 جامعة اإلسكندرية
 الدراسات الفندقية

 3/5/2018 ا/عادل سمير 3
مدرس 

 مساعد

ماجستير/ جامعة 

 حلوان
 الدراسات الفندقية

 

 أعضاء هيئة التدريس المعاريين:ثالثا : 

 ـ  قسم السياحة:   1

 التخصص المؤهل/الجامعة الوظيفة تاريخ االعاره االسم م

 مساعدأستاذ  1/9/2016 ة بسيونىدا.م د. غا 1
دكتوراه / جامعة 

 اإلسكندرية
 السياحيةالدراسات 

 

 2021/2022خالل العام الجامعي  مدرسي اللغة المنتدبين )انتداب جزئي(ثالثا : 

 التخصص ب منهادالجهة المنت الدرجة العلمية االسم م
مدة 

 ابداالنت
 نوع االنتداب

 منتدب خارجي يومين إدارة فنادق كندريةسجامعة اإل استاذ دكتور أ.د/ محمد نصار  .1

2.  
ا/ جالل السيد 

 رفاعي

خبير سياحى 

 مميز
 منتدب خارجي ثالث أيام لغة ايطالية منتدب حر

 منتدب خارجي ثالث ايام لغة فرنسية منتدب حر محاضر ا / نادين عصام  .3

 ا/ محمد امين  .4
 خبير سياحى

 متخصص
 هيئة تنشيط السياحة

لغة 

 إنجليزية
 منتدب خارجي ثالث أيام

 منتدب خارجي ثالث أيام لغة اسبانية منتدب حر محاضر ا/ هند األشرفى  .5

 منتدب خارجي ثالث أيام لغة ايطالية منتدب حر محاضر أ/ محمد سعد  .6

7.  
ا.د/ شريف ابو 

 المكارم
 دكتور استاذ

عميد معهد اللغات 

 بالمنصورة
 منتدب خارجي ثالث أيام لغة ايطالية

 منتدب خارجي ثالث أيام لغة فرنسية منتدب حر محاضر ا/دعاء محمد  .8

 منتدب خارجي ثالث أيام لغة اسبانية منتدب حر محاضر ا/والء حسن  .9

 منتدب خبير مميز أ/مروه أحمد  .10
ادارة 

 مؤتمرات
 منتدب خارجي يوم واحد
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نة ومدى اتفاق نسااابتهم إلى الطالب على مساااتوى الكلية واألقساااام ونسااابة أعضااااء هيئة التدريس والهيئة المعا -

القياسية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات 

 وسبب هذا التغير وطرق التعامل معه .

مراجعة احتياجات االقسييييام بعد  والهيئة المعاونةتعيين أعضيييياء هيئة التدريس المعتمدة لخمسييييية الخطة ال يتم تنفيذ •

لتعامل مع اآلية والطالب عن طريق نة ونسييبة أعضيياء هيئة التدريس والهيئة المعا العلمية وفقا  ألي مسييتجدات فى

  -كالتالي:العجز والفائض 

 

 -قسم السياحة: المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء نسبة

 

 

 -نسبة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قسم ادارة الفنادق:
 

 
 

 .مدى مالئمة التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس مع المقررات الدراسي التى يشارك فى تدريسها  -

 التى يشييييارك فى تدريسييييها ةمالئمة التخصييييص العلمى لعضييييو هيئة التدريس مع المقررات الدراسييييييتم مراعاة  •

 . توزيع العبء الدراسي ويتضح ذلك من خالل

التدريس وعضاااو الهيئة المعاونة على مساااتوى األقساااام العلمية  مدى مالءمة متوساااط عبء العمل لعضاااو هيئة -

 وعلى مستوى الكلية بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة.

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

اب قانونى للسيياعات التدريسييية لكل عضييو هيئة تدريس وهو الكلية بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة حيث يوجد نصيي

سيياعة( ، المدرس المسيياعد  10-12سيياعة( ، المدرس ) 10-8سيياعة( ، األسييتاذ المسيياعد ) 8-6كاألتى: األسييتاذ )

 ساعة(. 26-22ساعة( ، المعيد ) 20-24)

م بمأل اسييتمارة المهام الخاصيية ووفقا لهذه السيياعات يتم تحديد األعباء التدريسييية لكل عضييو هيئة تدريس حيث يقو •

 .إعالنها للطالب وبه ويقوم بالتوقيع عليها ثم تعتمد من عميد الكلية 
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 ما قامت به الكلية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومالمح خطة تنمية قدراتهم -

وقد قامت الكلية بتنمية قدرات أعضيياء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا لخطة تنمية قدراتهم شييملت مشيياركتهم  •

كما هو موضيييح بتقرير  2022-2021خالل العام الجامعي العمل والدورات التدريبية  الفعالة فى العديد من ورش 

 .2022-2021ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ما تم انجازه من دورات تدريب وورش عمل لتنمية قدرات أعضا
 

عضو هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة /
 الجهة المقدمة للدورة تاريخ الدورة أسم الدورة

 ا.م.د/ غادة بسيونى

Crisis Management 15/12/2021 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

أساسيات الجداول 

 Microsoftااللكترونية 

Excel 

5/4/2022 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 ا.م.د/ لمياء ابراهيم
E-learning التعليم 

 اإللكترونى
12/1/2022 

مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

أ.م.د إسالم أحمد 

 فتحي

 مركز تطوير التعليم 15/11/2021 إدارة األزمات

إدارة الضغوط في بيئة العمل 

 بتاريخ
 التعليم مركز تطوير 15/2/2022

د/ محمودعبد 

 الرؤوف

 15/12/2021 ادارة االزمات
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 23/2/2022 النشر الدولي للبحوث العلميه
مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس بجامعة االسكندرية

الجوانب القانونية ألعضاء 

 هيئة التدريس
12/3/2022 

 مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة

 التدريس بجامعة االسكندرية

Global Databases 

 البيانات العالمية قواعد
26/3/2022 

مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

الكتابة العلمية ورشة عمل 

 ومعايير النشر
 بنك المعرفة المصرى 13/4/2022

 Mendeleyورشة عمل 

citing references 
 بنك المعرفة المصرى 16-28/4/2022

Springer nature (open 

access for Egypt) 
15-3-2022 

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار بالتعاون مع بنك المعرفة 

 springer natureالمصرى و

 د/ تامر الصاوى

Crisis Management 15/12/2021 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

أساسيات الجداول 

 Microsoftااللكترونية 

Excel 

5-4-2022 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 Research Metrics 8/7/2021 د. أحمد مجدي صادق
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس
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Control works 26/8/2021 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

Time management 

and meetings) 
26/10/2021 

مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

Examination 

techniques 
28/12/2021 

مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 ا/ باسنت شاهين

Critical 

Thinking   التفكير الناقد
11/12/2021 

مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

Global Databases -30-31/3/2022 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 ا/ امل ابو الذهب

 20/3/2022-19 للبحوث العلميهالنشر الدولي 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

أساسيات الجداول 

 Microsoftااللكترونية 

Excel 

5/4/2022 
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 20/3/2022-19 النشر الدولي للبحوث العلميه ا/ عمرو المغريى
مركز تطوير التعليم جامعة 

 فاروس

 ا. عمرو فؤاد

النشر الدولى  ورشة عمل

 للبحوث العلمية
 مركز تطوير التعليم 18-19/3/2022

Remark Advanced 

Exam E-Grading: All 

You Need to Improve 

Exam Quality 

10/3/2022 
Remark Middle East and 

North Africa 

How to start writing a 

thesis? 
12/4/2022 Research Roof 

How to write 

professional review 

reports! 

 بنك المعرفه المصري 19/6/2022

Open access for 

Egypt 
30/5/2022 Springer 

 مركز تطوير التعليم 15/11/2021 إدارة األزمات ا. عادل سمير

 ا. حمادة جمال

Time management 7/4/2022 مركز تطوير التعليم 

Open access for 

Egypt 
15/3/2022 Springer 

 مدا. عبد هللا مح
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معايير وآليات تقييم أداء أعضاااء هيئة التدريس وأعضاااء الهيئة المعاونة ، قياس رضاااهم الوتيفى وتوضااح ما  -

 قامت به لالستفادة من نتائج ذلك .

 :يتم تقييم عضو هيئة التدريس بالكلية وفقا لمجموعة معايير وهى 

 متابعة األداء من خالل فحص ملف المقرر من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية . •

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

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

 الطالب ومعالجة موضوعات المقرر بعمق.

التقرير السنوى الذى يقدمه كل عضو هيئة تدريس فى شهر مايو من كل عام ليتم تقييمه من رئيس القسم وعميد  •

معايير موضوعية يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تشمل االنشطة الوظيفية، الكلية والذى يقوم على 

ية. وتشمل االنشطة الوظيفية والنواحي التدريسية وااللتزام األنشطة البحثية، االنشطة االجتماعية والثقافية واالدار

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

النشر في المجالت والدوريات العلمية المحلية والدولية في مجال التخصص، المشاركة في  مثلاالنشطة البحثية  •

 ات، حضور الدورات التدريبية واإلشراف على الرسائل واألبحاث العلمية .المؤتمرات والندو

حضور ورش عمل ودورات مركز تطوير التعليم بالجامعه فى طرق التعليم والتقويم وتوصيف المقررات والبرامج  •

 والمهارات التى يحتاجها عضو هيئة التدريس.

الجوده فى الكلية عن مستوى العمل داخل الوحدة ويقدم تقييم األداء فى أنشطة الجودة من قبل مدير وحدة ضمان  •

 الى عميد الكلية.

تقييم األداء فى األنشطة الطالبية من قبل رائد األنشطة الطالبية عن األنشطة المقدمة من كل رائد نشاط ويقدم الى  •

 عميد الكلية.

 يتم تقييم أعضاء الهيئة المعاونة وفقا للمعايير األتية:

الذى يقوم بمأله عن أداء الهيئة المعاونه مثل قدرة عضو الهيئة المعاونة من مساعدة الطالب وتقديم إستبيان الطالب  •

 االمثلة الكافية لهم واستعداده للرد على تساؤالت واستفسارات الطالب.

 .تقييم األداء الذى يقدمه رئيس القسم عن عضو الهيئة المعاونة  •

 الذى يقدمه لرئيس القسم ويتم إعتماده من عميد الكلية.التقرير السنوى لعضو الهيئة المعاونة  •

تقييم األداء فى أنشطة الجودة من قبل مدير وحدة ضمان الجوده فى الكلية عن مستوى العمل داخل الوحدة ويقدم  •

 الى عميد الكلية.

رائد نشاط ويقدم الى  تقييم األداء فى األنشطة الطالبية من قبل رائد األنشطة الطالبية عن األنشطة المقدمة من كل •

 عميد الكلية

 -كالتالي : الرضا الوتيفيقياس يتم 

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

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

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

 الرواتب والحوافز.

وقد تم توزيع استبيان لتقييم مستوى الرضاء الوظيفى على أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة  وتضمن  •

األعباء التدريسية ، الدخل المادى ، فاعلية مجالس  :ألسئلة تخص كل نقطة من النقاط التاليةاألستبيان مجموعة من ا

االقسام ، المكتبه ، نظام االجازات والترقيات ، الرعاية الصحية ، الدعم المالى للبحث العلمى . كما تم تحليل هذه 

 االستبيانات الستخالص أهم النتائج .
 

 



  

22 | P a g e خ   ي ر ا ت ب ة  ي ل ك ل ا س  ل ج م د  ا م ت ع 2ا 1/8/2 0 2 2                              

 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية وسفــار جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

 :الجهاز اإلدارى   5.4

 ما يوجد مما يلى : الكليةفى هذا الجزء تذكر 
 

 عدد أعضاء الجهاز اإلدارى ) بما فيه من فنيين ( ومدى مالءمته لحجم الكلية وطبيعة نشاطها. -

ياحة وإدارة الفنادق ويتسم بأنه الجهاز اإلدارى بجامعة فاروس مركزي يخدم كليات الجامعة بما فيها كلية الس •

الكلية ، والعاملون به موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة  مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة

 وبما يتناسب مع مهام الوظيفة وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة فى أفراده حيث:

يتالءم عدد أعضاء الجهاز اإلدارى بما فيه من فنيين ومؤهالتهم مع حجم وطبيعة نشاط الكلية حيث يبلغ عدد  -

ويوجد قاعدة وفقا  للتخصص  موظف ينتمون إلى إدارات مركزية 51عدد  2022-2021موظفين في مايو ال

. القيادات اإلدارية والعاملين بالوظائف واألقسام المختلفة التى تخدم الكلية إحصائية بأعداد بيانات محدثة بها

التخصصات له القدرة على قيادة مؤسسة لها رؤية ورسالة وأهداف  متعددجهاز إدارى  للجامعةويدل هذا على أن 

 .محددة
 باإلدارات واألقسام المختلفة التى تخدم الكلية توزيعهم العاملين ونسباإلدارية والقيادات  أعدادإحصائية ب  جدول

 النسبة من اإلجمالى العدد اإلدارة

 %4.1 2 قسم تكنولوجيا المعلومات

 %6.1 3 والصيانةاإلدارة الهندسية 

 %4.1 2 ألنشطة الطالبيةا

 %6.1 3 شئون الطالب

 %10.4 5 شئون العاملين وشئون أعضاء هيئة التدريس

 %8.16 4 معامل المبنى النظري+ مساعد شيف بكلية السياحة

 %4.1 2 إدارة المشتريات

 %6.1 3 سكرتارية الكلية

 %2.04 2 النقطة الطبية

 %2.04 1 الوسائط التعليمية

 %6.1 3 أمناء المبانى

 %12.12 6 شئون البيئة

 %2.04 1 البريد والمراسالت

 %4.1 2 إدارة التسويق

 %4.1 3 إدارة الحسابات

 %12.2 6 إدارة األمن

 %6.1 3 المكتبة

 %100 51 االجمالى
 
 

 األداءكيفية توزيع العاملين والفنيين على اإلدارات واألقسام العلمية بما يضمن كفاءة  -

 .تم توزيع العاملين وفقا  لمؤهالتهم وقدراتهم على اإلدارات التى تخدم الكلية ي •

سجيل  • ساعد على الوصول الى ملفات الطالب وبيانات الت ستخدام نظام الكتروني ي تتيح الجامعة الدارى الكلية ا

 انات.فى المقررات وغيرها من االعمال االدارية توفيرا  للوقت وسرعة الوصول الى البي

https://portal.pua.edu.eg/SelfService/Home.aspx 

https://portal.pua.edu.eg/SelfService/Home.aspx
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 مدى وجود عجز أو فائض فى أعداد العاملين والفنيين وكيفية تعامل الكلية مع ذلك . -

والفنيين  العاملينلم يتم رصد اى حاالت عجز او فائض فى اعداد العاملين والفنيين حيث انه يتم االستعانة ببعض  •

فى بعض االعمال الداخلية مثل مراقبات واعمال سير االمتحانات باالضافة الى االعمال الخاصة بصيانه المعدات 

وادارة فندق جراند بالزا لتوفير الفنيين فى حالة الحاجة بالمطبخ التعليمي حيث يوجد تنسيق بين الكلية واالالت 

 اليهم .

عدد ونوع البرامج التدريبية التى قامت بتنفذها فى هذه الفترة ومردود هذه البرامج على كفاءة الجهاز اإلدارى  -

. 

بتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين من خالل استمارة استقصاء يتم  لجنة االستبياناتتقوم  •

اإلداري لتحديد احتياجاتهم التدريبية ، حيث تم استطالع أراء القيادات اإلدارية  الجهازبها استطالع آراء 

 .مية قدرات الجهاز اإلداريوبناءا عليه تم وضع خطة سنوية لتن 2022-2021والعاملين في العام االكاديمي 
 

 

 اسم الدوره #

 الذكاء الوجداني 1

 المهنية والصحة السالمة دورة 2

 (فيزيائية – بيولوجية – ميكانيكية – كهربائية– الكيميائية)المخاطر في متمثلة العمل بيئة مخاطر دورة 3

4 Excel Advanced (Manipulating analyzing and Reporting Data Using Excel) 

 االزمات ادارة 5

 البيانات قواعد إنشاء 6

 العمل في األولويات وترتيب الوقت إدارة 7

 والتقارير المذكرات كتابة مهارات 8

 واإللكترونية اليديوية األرشفة مهارات 9

 لإلداريين األخالقى الميثاق 10

 الفعال االتصال مهارات 11

12 Power Point 

13 Life Coaching 
 

 تقييم أداء الجهاز اإلدارى وإعالمه بنتائج التقييم واإلستفادة من تلك التقييمات فى تطوير األداء. -

مدى  -المحافظة على النظام -وضعت جامعة فاروس لكل العاملين بها نماذج تقييم أداء تشمل ) انجاز األعمال •

 -القدرة على االبتكار والتطوير –المظهر الالئق  -سرعة أداء العمل -االعتماد عليه فى األعمال اإلضافية

سب طبيعة كل وظيفة ، كما تم وضع آلية االنضباط بالمواعيد واإلجازات( باالضافة لمجموعة معايير أخرى ح

لجامعة لللمدير اإلدارى ويرسل شهريا من خالل نموذج معد لذلك  االداريينبتقييم  المدير المباشرالتقييم حيث يقوم 

أعضاء هيئة التدريس تقوم بمراجعة  2، كذلك يتم تقييم أداء مساعد الشيف وأمناء المعامل من خالل لجنة من 

الشيف وأمناء المعامل و كذلك إعطاء درجات على المعايير المحددة بنموذج التقييم المعد لذلك مستندات مساعد 

 .ثالثة مرات سنويا لمركز ضمان الجودة بالجامعةوإرسالها 

للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة ، وتخطرهم القيادة بنتائج  •

تحدد المؤسسة أوجه اإلستفادة من نتائج التقييم )مثل المحاسبة، ووضع وفيها عند الضرورة ،  التقييم وتناقشهم

 خطط تنمية المهارات وتطوير األداء وغيرها(

كما تعلن الجامعة المعايير السييييييابقة والواردة فى نماذج تقييم األداء الدورية حيث يتم توقيع الموظفين باسييييييتالم  •

نسييخة من نموذج  باسييتالمالتابع له الموظف يقوم كل موظف  المباشيير خالل المديرنسييخة من نموذج التقييم من 
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الموظفين بنتائج التقييم ومناقشتها معهم عند الحاجة من خالل  التقييم الخاص به.  وتقوم الجامعة والكلية باخطار

 األداء للموظفين المتميزينالمدير اإلدارى ، كما تقوم باستخدام نتائج التقييم للمحاسبة أيضا حيث يوجد حافز 

 قيادات مع المرءوسينللللكلية وسائل مناسبة لقياس أراء أعضاء الجهاز اإلدارى، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  •

العدالة وعدم التمييز في توزيع المكافآت والحوافز ،  ضيييوح اختصييياصيييات ومسيييئوليات العمل لدى العاملين، و

،  األداء وتطوير توافر مناخ االبتكار،  الحصييييييول عليها عند الحاجةتوافر المعلومات وسييييييهولة ،  التشييييييجيعية

قواعد ،  توافر المتطلبات الوظيفية المناسييييييبة لتحسييييييين ظروف العمل،  إعالن وتوثيق قواعد التعيين والترقي

لمجهود مالئمة أعباء وسييياعات العمل ،  مالئمة ظروف العمل المادية لتحسيييين األداء،  التعيين والترقي الحالية

 وأجر الموظف ، وتمثلت عوامل عدم الرضييا فى عدم مالئمة الدورات التدريبية فيما سييبق للتخصييص الوظيفي

ستها ، و اإلستفادة  سبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى و إتحاذ اإلجراءات الالزمة لدرا للجامعه وسائل منا

قياس آراء أعضيييياء الجهاز اإلدارى بإسييييتخدام من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصييييحيحية تقوم المؤسييييسيييية ب

ستبيانات و لقاءات و غيرها  سبة ) مثل إ ستقصاء عن بيئة العمل و  –الوسائل المنا سبيل المثال ا متضمنة على 

 العدالة و توزيع عبء العمل وغيرها (.

 فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةاالستفادة من النتائج  -

قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى  للتعرف على عوامل الرضا و عدم يتم يانات تقوم الكلية بشكل دورى بعمل استب

  الرضا: وقد تم بناء على النتائج الوقوف على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين وصياغة تقرير بالنتائج و المقترحات

متضمنة   جودهضمان الفي مجلس وحده و التي تم عرضها  والتوصيات المتعلقة بالرضا الوظيفي للجهاز اإلداري

مصداقية اإلدارة في توزيع : عوامل الرضا وعوامل عدم الرضا الذى تم مناقشته وقد تمثلت عوامل الرضا فيما يلى

جدية ،  مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ القرارات الخاصة بهم،  العالقات مع القيادات األكاديمية،  ومراقبة العمل

عالقة  وبناء العدالة وشفافية ،  التعاون والمودة بين العاملين بالكلية،  لقيادات اإلداريةوصدق عالقة العاملين مع ا

قامت الجامعه بتقديم نسب خصم مقدمه من الموسسات  2021-2020علي الخطه التصحيحيه للعام االكاديمي 

 ) 2022-2021والشركات العضاء هيئه التدريس و العاملين بالجامعه طبقا للعام االكاديمي 

 نقاط التميز والتنافسية -

 تناسب مؤهالت وخبرات الموظفين مع التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل •

 دورات تدريبية وورش عمل تتناسب مع اإلحتياجات الفعلية للقيادات اإلدارية والعاملين •
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 :الموارد المالية والمادية  6.4

األجهزة والمعدات ، المعامل ، المكتبه وهيرها ( مبررة بتحقيق تدعيم البنية األساااسااية للمؤسااسااة ) القاعات ،  •

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

والذي يتضمن  15/3/2021قامت الكلية بتحديث دليل الموارد والتسهيالت الداعمة المعتمد بمجلس كلية بتاريخ  •

الرسيييم الهندسيييى والمسييياحات والطاقة االسيييتيعابية والتجهيزات المتخصيييصييية ألبنية ومنشيييآت الكلية من مدرج 

الطالبية وغيرها من أماكن  وقاعات تدريس ومعامل ومحاكيات وعيادة طبية ومكتبة ومنشآت ممارسة األنشطة

يل الموارد المعتمد كما هو مبين فى   خدمية تاريخ  دل  13/6/2022والتي تم أعتماده في مجلس وحدة جودة ب

هذا باالضيييييييافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التى تقدم من خالل موقع  21/6/2022مجلس كلية بتاريخ و

ية وجداول األمتحانات كذلك يتم اإلعالن عن أي  الكلية اإللكترونى الذي يتم إعالم الطالب بالجداول الدراسيييييي

 مية أو منح.أنشطة أكادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطبخ ومطعم تعليمي ، شييركة سييياحة الكلية مجموعة من التسييهيالت الداعمة للبرامج التعليمية تتمثل في ،  توفر •

 -فيدليو ومراقبة المخازنمعامل أماديوس وأوبرا و  -الغرف غرفة خدمة  –غرفة فندقية  -و مكتب أمامى فندقى

  .الصوتأجهزة الداتا شو وأجهزة  -المكتبة

العمل علي تحسييييين أداء العملية التعليمية من خالل أسييييتخدام الوسييييائل التكنولوجية الحديثة مثل شييييراء كاميرا  •

في عملية التعليم األفتراضييييية، للمحاضييييرات التي يحاضيييير بها أسيييياتذة ومتخصييييصييييين من  ةوحامل للمسيييياعد

 D609.  بقاعة  wifiالجامعات الدولية الشريكة والخبراء المتخصصين األجانب، كذلك زيادة شبكة الـ 

هذا باإلضافة    onlineتوفر الجامعة المنصات اإللكترونية لتسهيل التواصل الدائم مع الطالب والتدريس الـ كما •

منصة ألكترونية من قبل  كذلك تم تفعيل Onlineإلي توافر منصة مخصصة لعقد أجتماعات اإلرشاد األكاديمي 

 إدارة الجامعة لتلقي شكاوي الطالب 

http:// complains.pua.ed.eg  

 

 

 



  

26 | P a g e خ   ي ر ا ت ب ة  ي ل ك ل ا س  ل ج م د  ا م ت ع 2ا 1/8/2 0 2 2                              

 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية وسفــار جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكييذلييك تييدريييب المتييدربين بييدورات أميياديوس وأوبرا رفع كفيياءة العملييية التعليمييية من خالل التييدريس للطالب  •

 بالمعامل والمحاكيات.
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كذلك توفر الجامعة منصة للتسجيل اإللكتروني ورفع الغياب ومتابعة تسجيل الطالب وإصدار األنذارات ورفع  •

 (power campusدليل برنامج  كما يتضح من خالل  درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي

التعليمية وذلك بتطبيق أحدث  كذلك قامت إدارة اللجنة بالتوجه نحو دعم الموارد المادية بالجامعة لدعم العملية •

في التعليم حيث تم تشكيل لجنة علي مستوي الجامعة وتم   VRل التعليم والتحول الرقمي بأستخدام تقنية الوسائ

وقامت اللجنة بعقد العديد من األجتماعات ، بالجامعةترشيح أ/ باسنت شاهين كمنسق للكلية لحضور األجتماعات 

لمناقشييييية كيفية أدخال تقنية التحول الرقمي في التعليم. كما تم تلقي العديد من عروض األسيييييعار من الشيييييركات 

 . لشراء أجهزة التحول الرقمي

كذلك يوجد بالكلية لجنة لألجهزة العلمية والتي تعقد أجتماعا  شييييييهريا لمتابعة األجهزة العلمية بالكلية  لتحديد  •

 وتقاريرالصيانة محاضر أجتماع لجنة األجهزة العليمةكما يتبين من  األجهزة المطلوب صيانتها. 

شعار األستدامة فقد تم نتفيذ حملة لتقليل ا • ألستهالك وترشيد النفقات وظهر ذلك من خالل كما قامت الكلية بتنبي 

 تنظيم ورشة عمل لرفع وعي الطالب وأعضاء هيئة التدريس بأهمية موارد الكلية وأهمية ترشيد األستهالك  

 والتطوير  من أجل بيئئة جامعية افضل الترشيد بعنوان   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر التمويل الذاتى ومعدالت الزيادة فيها. •

كما نتاج الفندقي تحرص علي األجتماعات الدورية لمناقشييييييية خطة األنتاج وكيفية تنفيذها  لاللكلية وحدة تتبع ا •

-2021خالل العام األكاديمي  المعتمدة فى مجالس الكلية اتجتماعاألضييير امحوتشيييغيل ال يتبين من خالل خطة

2022). 

الجامعة والمجتمع الخارجي من خالل تقديم تمع الوحدة االنتاجية من خدمات انتاجية لمج هباإلضيييافة إلي ما تقدم •

فهى تقوم ايضا  بتوريد بعض المنتجات لخدمة  منتجات االغذية والمشروبات وفقا لقائمة طعام معلنة بصفة يومية

المؤتمرات والمناسيييبات التى تنظمها الجامعة وكذلك وجبات الغداء لضييييوف كليات الجامعة من الوفود االجنبية 

 حدث. 25االحداث التى قامت بها الكلية خالل هذا العام حوالى حيث وصلت عدد 

وقامت بتقديم دورتين خالل فصيييييل للمجتمع المحلي تقوم ايضيييييا  وحدة االنتاج الفندقى بتقديم الدورات التدريبية   •

بالتعاون مع فنادق الدرجة االولى " Professional Bakery" و Food Carvingهما  2022-2021الربيع 

 باالسكندرية.

من خالل مورادها المادية، من خالل طلب شييييييراء معدات  الفندقى تسييييييعي الكلية إلي زيادة ودعم وحدة األنتاج •

 .صرف من المخازنالن وإذ من ذلك كما يتبين وحدة االنتاج الفندقي لإلحالل والتبديل بالمطبخ التعليمي و
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وكيفية  عملرص علي األجتماعات الدورية لمناقشة خطة التحالتي لخدمات السياحية لوحدة  كما تتبع الكليه ايضأ •

 .(2022-2021خالل العام األكاديمي  تعتمد فى مجالس الكلية محاضرو لها تنفيذها 

خدمات حجز رحالت سييييياحية وعروض  و تشييييمللمجتمع المحلي تخدم ا برامج  وحدة الخدمات السييييياحية قدمت •

  .وتذاكر طيران

وقامت بتنفيذ  دورتين خالل فصيييل للمجتمع المحلي تقوم وحدة الخدمات السيييياحية بتقديم الدورات التدريبية كما  •

 emotional" االخري بعنوان وحجز الرحالت بيياسييييييتخييدام المواقع االلكترونييية  همييا 2022-2021الربيع 

intelligence  "دورات في مجال ادارة المطارات. 6لتقديم برنامج تدريبي يشمل  الوحدة عدستو ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق •

ويتم متابعة تلك الخطة من   2021/2022يوجد للجامعة خطة سييينوية وذلك للحفاظ علي البنية التحتية والمرافق  •

 جداول متابعة الصيانة واألعمال واألنشطة كما هو مبين بخالل متابعة أعمال الصيانة بطريقة شهرية 

تقاريرصييييانة منشيييآت عن  كما يتضيييح من كذلك يتم إعداد تقرير بما تم أنجازة من أعمال الصييييانة عن كل عام  •

 2022-2021العام األكاديمي 

 ني والمعدات كذلك تبرم الجامعة العديد من العقود للحفاظ علي صيانة دورية علي جميع المنشات والمبا •

 هذا باإلضافة إلي وجود العديد من الملصقات إلجراءات األمن والصحة المهنية •

 .منشآت التقاريرصيانة كما هو مبين فى يوجد نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء بشكل دوري،  كما •

 الممارسات التى تتخذها الكلية للمحافظة على االمن والسالمة •

وقد تقدمت الكلية بطلب لعمل تجربة إخالء وجاري تنفيذها خالل فصيييييل خريف كلية للذ الجامعة خطة أخالء تنف •

خطة إخالء لتوزيع مهام أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  باعدادكما قامت الكلية  ،2022-2023

ات كييذلييك يوجييد بييالكلييية لجنيية األزميي واإلداريين خالل تجربيية اإلخالء في حييال حييدوث أي مشييييييياكييل أو خطر

  .والكوارث والتي تجتمع بصورة شهرية 
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 مالئمة المكتبة ألنشطة الكلية. •

يوجد بالمبني النظري مكتبة الكلية، والتي تحتوي علي مجموعة كبيرة من المراجع والمصييييييادر األجنبية وذلك بيان 

هذا كذلك يوجد أهداءات بالمكتبة مراجع المكتبة والتي يتم تحديثها بشييييكل دوري بأفضييييل المراجع األجنبية الحديث 

باإلضييافة إلي أن المكتبة تقدم خدمات اإلطالع واألسييتعارة ألعضيياء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب مرفق 

  .2022-2021زيارات وتردد الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خالل العام الدراسي  أجمالي

ولوجية المساااتخدمة حديثة و مالئمة للنشااااط األكاديمي للمؤساااساااة و وساااائل اإلتصاااال و الموارد والنظم التكن •

متصاالة باألنترنت وللمؤسااسااة موقع إلكترونى فاعل و يحد   ةللعمليات اإلدارية بها ، حيث أن جميع المؤسااساا

 دوريا .

لدورات  • قاد ورش عمل وا يه والتي تخص أنع كل المعلومات عل ية موقع إلكتروني حيث يتم نشيييييير  يوجد للكل

نشييطة الطالبية والعالقات الدولية وكل ما تقوم به الكلية من انشييطة تعليمية وخدمة مجتمعية أو اإلعالن عن واأل

 .أي منح دراسية للطالب

تحرص الكلية علي تدريب جميع أعضيياء هيئة التدريس علي حسيين أسييتخدام النظم التكنولوجية المسييتخدمة كما  •

ومدي مالئمتها للنشييياط األكاديمي للمؤسيييسييية من خالل عقد دورات تدريبية لجميع أعضييياء هيئة التدريس  ا  حديث

 .والهيئة المعاونة 
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 لربط الكلية بالمجتمع الخارجي من خالل الرابط التالي: كذلك يوجد للكلية موقع تواصل أجتماعي •

http://www.facebook.com/TourismAndHotelManagementPharosUniversity 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  7.4
اإلجراءات التى اتخذتها للوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية التى تبنتها ) توفير مصادر التعلم الالزمة وتعديل  -

 المقررات وطرق التقويم وإدخال طرق حديثة للتعلم ، هيرها ( خالل السنة الماضية

 التعلم الالزمة والتى تمثلت فى :قامت الكلية بتوفير مصادر 

فى مجالس االقسييييييام العلمية ومجلس الكلية بعد  واعتمادها توصيييييييفات البرامج والمقررات الدراسييييييية تحديث •

 مراجعتها من لجنة المراجعة الداخلية وارسالها الى المراجع الخارجي.

دة ضمان الجودة بالكلية من اجل ورش عمل تم تنظيمها من قبل منسقى معيار التدريس والتعلم تحت اشراف وح •

عرض ومناقشة استراتيجية التدريس والتعلم  وضمان تفهم جميع السادة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه 

 .لها مما يتيح مزيد من التقدم فى طرق وسبل التعليم والتدريس مع الطالب 

طلب الموارد المادية المختلفة مثل بروجكتور التاحة وتسيييييهيل طرق التدريس اثناء المحاضيييييرات والتمارين ،  •

 باالضافة الى بعض االدوات التى تم طلبها الى مطبخ الكلية التعليمى 

التنبيه علي الطالب )من خالل صييييييفحة المقرر( انه لن يتم إسييييييتالم اي بحث من الطالب دون ذكر المراجع  •

 وذلك تطبيقا  لشروط حقوق الملكية والنشر. العلميه له

 .)من خالل صفحة المقرر(اعالن اخالقيات المهنة للطالب  •

سيييواء من خالل المحاضيييرات االفتراضيييية مع المحاضيييرين االجانب  –التواصيييل الدائم مع الجامعات االجنبية  •

من اجل مزيد من  -ة الثراء خبراتهم اوارسيييييييال اعضييييييياء هيئة تدريس من داخل الكلية الى الجامعات االجنبي

 التواصل والتطوير والتحديث فى سبل التعلم والتعليم 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTourismAndHotelManagementPharosUniversity&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvqsSNrfZa8xp6YHRkHwb7BoM7fA
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يمكن من خاللها رفع المحاضيييرات و التكليفات وتصيييحيحها  Black boardوفرت الجامعة منصييية الكترونية  •

 .الكترونية وتصحيحها ايضا الكترونيا   Quizzesوعمل 

 Legal Issues in Tourism القانونيه والمعامالت الدوليه فى تدريس مقررتم االسييييتعانة بكلية الدراسييييات  •

and Hospitality (THM 245)   2022-2021لصيف.  

االسيييتعانة بمحاضيييرين من داخل الجامعة لتدريسيييها  البينية بين كليات الجامعةمجموعة من المقررات تم تحديد  •

 الضافة بعد آخر لتدريس تلك المقررات

ياحة  االسييييييتعانةتم  • تدريب الميدانى لقسييييييم السيييييي  TM 493/ Industryبمركز ريادة األعمال فى مقرر ال

Internship (3/4) 494  وقام المركز بتدريب الطالب على كيفية كتابة الدراسة الذاتية ، ومهارات االتصال ،

 .والتخطيط المهنى والتأهل لسوق العمل

ى ان يكون نفس الكتيب لكال القسمين السياحة وإدارة الفنادق تم تحديث كتيب التدريب الميداني و تم تصميمه عل •

وتم دمج تقييم جميع مسييييييتويييات  في كتيييب واحييد على أن يتم تقييم الطالب بنيياءا علي مهييارتين رئيسيييييييتين 

والمهارات المهنية( وتم تحديد المهارات الفرعية التي ستتضمنها المهارتين الرئيسيتين  -)المهارات الشخصية 

 .الل كتيب التدريبداخل خ

تم اعداد مقترح لتحديث الئحة الكلية ومرعاة التطور في مجال السيييييياحة والضييييييافة ومتابعة التغييرات الدولية  •

 .واضافة مقررات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل

لذهنيه والمعرفيه يتم تقويم الطالب بطرق متنوعة للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية المستهدفة وتقيس المهارات ا •

 : والمهنية ومنها

o إمتحانات تحريرية منتصف ونهاية الفصل الدراسي. 

o الواجبات والتكليفات واالختبارات القصيرةQuizzes  . 

o  إمتحانات عملية وشفهية وتطبيقية. 

o تفاعل الطالب خالل الجلسات التعليمية . 

o  E-Portfolio للطالب. 

o تقديم مشروعات بحثية . 

التقييم الخاص بالمسييتويات األربعة لمقررات التدريب الميدانى بكل قسييم وبدون االخالل بنص الالئحة تم تعديل  •

 كالتالي:صبح يل

  NF/NP  (TM/HM 391-493) تقييم مقررات -

 :درجة موزعة كالتالي 100من  (TM/HM 392-494) تقييم مقررات -

o 70% تقييم جهة التدريب الخارجي داخل كتيب التدريب . 

o 5% شهادة اجتياز التدريب من جهة التدريب. 

o 10% استمارة تقييم منسق التدريب بالكلية. 

o 15.استمارة تقييم خاصة بلجنة التقييم والمناقشة فى نهاية الفصل الدراسي % 

تم تعديل طرق التقويم من خالل اضيييييييافة االمتحانات الشييييييفوية للمقررات التى بها تمرين وامتحانات عملية  •

 . بمجلس الكليةتى بها عملى من خالل لجان ثالثية تشكل من قبل مجلس القسم ويتم اعتمادها للمقررات ال

 . االمتحانات بعض في bubble sheet التصحيح االلكتروني  نظام تفعيل تم •

 آليات استقراء سوق العمل . -

مناقشااة لوالمناساابات   يتم اسااتقراء سااوق العمل من خالل االسااتعانة بجهات الصااناعة فى العديد من االحدا •

 : كالتالي طلبه من تحديث فى البرامج والمقررات توما توالضيافة مستجدات صناعة السياحة 

o  لجان مناقشة مشاريع التخرج للطالب 
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o  المؤتمرات العلمية لالقسام 

o  ملتقى التوظيف الذى يضم عدد كبير من رجال الصناعة 

o لالقسام العلمية ورش العمل والتى تندرج فى اطار النشاط الثقافى 

o  الدورات التدريبية التى تعقدها الوحدات الخدمية بالكلية والتى تتبع االقسام العلمية 

o  االتفاقيات التى تعقد مع الجهات الخارجية 

o  االستعانة برجال الصناعة فى تدريس بعض المقررات 

o لشأناالستعانه برجال الصناعة فى تدريب الطالب والتواصل الدائم معهم فى هذا ا 

البرامج التى تم افتتاحها أو اهالقها مع توضااااايح األساااااباب، أى تحديث تم فى البرامج والمقررات الدراساااااية  -

 وسببه.

ى يتم عرضيييييه فى مجلس القسيييييم ذالمراجعة الداخلية والخارجية والتقرير تم تحديث البرامج والمقررات وفقا ل •

  مرفق تقارير المراجعة.ت التعديال لمتابعة تنفيذتشكيل لجان تم وومجلس الكلية 

ف المقررات الدراسااااية متضاااامنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضااااوعات المحتوى العلمى وطرق يتوصاااا -

 .ا الرسميةهالتدريس والتعلم والتقويم المراجع العلمية، وتعتمد التوصيف فى مجالس

لداخليية تتم المراجعية • نامج بتياريخ  ا قد تم االنتهياء من المراجعية االخيرة للمقررات والبر بشييييييكيل مسييييييتمر و

 .وارسالها للمراجع خارجى 28/6/2022وتم اعتمادها فى مجلس قسم طارئ بتاريخ  25/6/2022

متضيييييمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضيييييوعات المحتوى العلمى وطرق توصييييييفات المقررات  تم اعداد •

مجلس القسييييم )تم اعتماد توصيييييفات عتمد التوصيييييف فى يالمراجع العلمية ، و وكذلكعلم والتقويم التدريس والت

سياحة وادارة فنادق رقم  ، وتوصيف 21/9/2/21و 15/9/2021بتاريخ  1مقررات الخريف فى مجلس قسمى 

ما تم ، ك5/1/2022و 11/1/2022( بتاريخ 5مقررات الربيع فى مجلس قسييييييمى سييييييياحة وادارة فنادق رقم )

اعتماد برنامج قسييييييم سييييييياحة بعد تعديالت تقرير المراجع الخارجى فى مجلس القسييييييم الثانى عشيييييير بتاريخ 

21/8/2021.  

تم تعديل المقررات من خالل تعديل التوصييييييف بما يتناسيييييب مع النماذج التى ارسيييييلت من مركز الجودة للكلية  •

يب التدريس والتعلم ومصييفوفة مخرجات التعلم وتعديل المصييفوفات ايضييا المتعلقة بالتوصيييف ) مصييفوفة اسييال

وكذلك تعديل بعض أسيييييياليب التدريس والتعليم والتقييم المسييييييتخدمة لتتالئم مع المحتوى  بالمقرر مع البرنامج(

 .العلمى الجديد

دعوة القائمين على تدريس مقررات اللغات الثانية بالكلية فى ورشييية عمل لتطوير المحتوى العلمى لمقررات  تم  •

تعديل مخرجات وتم تحديث وتطوير توصيييييييفات مقررات اللغات و اللغة الثانية ووضييييييع محتوى علمى محدث

 .التعلم المستهدفة للمستويات الثمانية

 Competition-based اسييتراتيجية و  Simulationاسييتراتيجية و Peer learningتم تطبيق اسييتراتيجية  •

learning  اسييتراتيجية و Learning by doingاسييتراتيجية وCollaborative Online International 

Learning (COIL)   فى العديد من من خالل التفاعل عبر االنترنت مع مجموعة من المحاضييييييرين الدوليين

 قسمى السياحة وإدارة الفنادق .  مقررات

 .من مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسيةالتأكد  -

 :يتم التأكد من ذلك على مستويين  •

o   توصييييف مع الكل مقرر مصيييفوفة لتوافق نواتج التعلم المسيييتهدفه من يوجد ل :مساااتوى المقرراتعلى  اوال

 .لذات المقرر طرق التدريس والتعلم والتقويم

o   مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع يتم عمل مصيييييفوفة توضيييييح  :على مساااااتوى البرنامج ثانيا

 .المستهدفه من البرنامج  تعلمالنواتج 
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البرامج التعليمية و المقررات الدراسااااااية يتم مراجعتها بصااااااورة دورية بمشااااااااركة المراجعيين الداخليين  -

 .فى تطوير البرامج التعليميةواإلستفادة من تلك التقارير  والخارجيين

 : عن طريقلبرامج والمقررات امراجعة  تتم •

o لجنة المراجعة الداخلية وترشيح مراجع داخلى ووالتى تتم على مستوى القسم بأعضاءه : المراجعة الداخلية

 ويتم االستفادة من تلك التقارير فى تطوير البرامج. بالكلية

o والتى تمت من خالل مراجع خارجى يتم ترشيييييحة من قبل مجلس القسييييم العلمى وفقا  :المراجعة الخارجية

 ويتم االستفادة من تلك التقارير فى تطوير البرامج.لآللية الموضوعة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة 

جعين و الطالب اية متضاامنة نتائج تحليل آراء المرمالدراسااية و البرامج التعلي تتقارير ساانوية للمقرراإعداد  -

نساااابة النجاح الورقة اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصاااايف المعلن ونتائج اإلمتحانات  ىتوحومدى توافق م

 .وخطة التحسين  والتطويرفى مختلف الفرق الدراسية خالل السنة الماضية وتوزيع التقديرات المختلفة 

ج كل فصييل دراسييى ويتم مناقشيية التقارير فى مجالس يتم عمل تقارير سيينوية للمقررات بعد اعتماد واعالن نتائ •

نتائج تحليل آراء المراجعين و الطالب ومدى توافق محتوى الورقة اإلمتحانية مع نواتج االقسام وذلك من حيث 

نسييييبة النجاح فى مختلف الفرق الدراسييييية خالل السيييينة من حيث التعلم بالتوصيييييف المعلن و نتائج اإلمتحانات 

لكل مقرر، ويتم مناقشيييتها واعتمادها فى مجلس التقديرات المختلفة وخطة التحسيييين والتطويرالماضيييية وتوزيع 

 . 14/3/2022القسم السابع بتاريخ 

كيفية التحقق من اسااااتيفاء مخرجات التعلم المسااااتهدف لكل برنامج وساااابب ما لم يتحقق منها وطرق تحقيقه  -

 مستقبال .

يتم التحقق من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج من خالل مصفوفة توضح مدى توافق مخرجات  •

التعلم المسيييتهدفة من البرنامج مع المقررات الدراسيييية وان كل المقررات تحقق مخرجات التعلم المسيييتهدفة من 

 البرنامج االكاديمى 

 تقارير لجنة تطوير البرامج والمقررات. -

يل لجنة تطوير المناهج من قبل عميد الكلية واعتمادها من مجلس الكلية وتنعقد اللجنة شيييييهريا من اجل تم تشيييييك •

يتم اعتمادها بمجالس الكلية الرسمية شهريه  اللجنة محاضر اجتماعات وتقدمبحث سبل وطرق تطوير المناهج 

لس الكلية ويقدم الى نائب رئيس ويتم اعداد تقرير سيييييينوى لتطوير المناهج بنهاية العام الدراسييييييي يعتمد بمج

 الجامعة لشئون التعليم والطالب للعرض باجتماع لجنة تطوير المناهج بالجامعة .

 .أى معوقات إدارية أو تنظيمية لتحقيق أهداف البرامج الدراسية إن وجدت وما قامت به الكلية للتغلب عليها -

الجامعة وادارة الكلية  البرامج الدراسيييييية وانما تذلل ادارةال توجد اى معوقات ادارية او تنظيمية لتحقيق اهداف  •

 .جميع العقبات والمعوقات وتتم جميع االمور بشكل ميسر 
 

 التدريس والتعلم :  8.4
 

 ما يلى :  الكليةفى هذا الجزء تناقش 
 

 . وآلية متابعتها بهاوالتقويم أى تطور الستراتيجيات وطرق التعليم  -

 )التعليم الدولي التعاوني عبر النترنت(  COILإستراتيجية   :اولا  •
 وتدرجها في جميع مناهجها الدراسيه COILتتبني كلية السياحه وإدارة الفنادق جامعة فاروس باالسكندرية إستراتيجية 

وذلك بدعم ومساهمه شبكه دوليه واسعه من الشركاء المتميزين بما في ذلك الجامعات و المنظمات السياحيه و خبراء 
 الصناعه.

هذا النهج هو أسلوب تدريس واسع االنتشار و معترف به عالميا, و يعتمد علي التنقل و التبادل االفتراضي, تساهم 
في تحسين جودة العمليه التعليميه و توفر للطالب فرص للتفاعل مع االساتذه و المهنيين و االقران علي المستوي 
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قدره علي فهم و استيعاب الثقافات االخري و المهارات الرقميه, و كذلك الدولي, لتطوير مهارات متنوعه من بينها ال
 افاق دوليه متنوعه.لسماح لهم بالتعلم في ظل تجارب وا

 IATA منظمه مثل العالميه المنظمات من غيرها و الجامعات مع الدراسي الفصل بداية قبل االتفاق حيث يتم
 والسفر السياحه شركات و الغذاء سالمة و صحة و االغذية شركات و المطاعم و الفنادق من الصناعة ومؤسسات

 :التالية الخطوات خالل من االفتراضية المحاضرات من العديد اللقاء
o مع بها افتراضية محاضرات عمل يتم ان الممكن من التي الدراسية المقررات بتحديد القسم مجلس يقوم 

 ذكرها السابق الجهات
o عمل في يرغب التي المواضيع لتحديد المقررات اساتذة الي الموضوعات اختيار استمارة ارسال يتم 

 .بها المحاضرات
o عرضها ثم اعتمادها و عرضها و لمناقشتها القسم مجلس في الموضوعات جميع بعرض العلمي القسم يقوم 

 الدولية العالقات لجنة الي ارسالها و الكلية مجلس علي
o طبقا مالئمة االكثر والمحاضرين الجامعات اختيار و الدولية العالقات لجنة مع بالتنسيق العلمي القسم يقوم 

 المقترحة للموضوعات
o المعاونة  الهيئة و المقررات اساتذة اخطار و المحاضرات مواعيد و بالتواريخ اجندة اعداد يتم 
o المناسب بالزي الحضور و االلتزام بضرورة التوعية خالل من الطالب بتهيئة بدورهم المقررات اساتذة يقوم 

 المحاضرة قبل الموضوعات تحضير و التكليفات بعمل الطالب مطالبة و المحاضرة لطبيعة طبقا
ا   برنامج التبادل الطالبي:: ثانيا

 . بفنلندا JAMKجامعة مع  الطالبي التبادل برنامج تقوم كلية السياحه وإدارة الفنادق بالمشاركه في

 عدد زيادة هو األساسية محاورها أحد والتي الكلية، تتبناها التي المبتكرة التعليمية اإلستراتيجيات إطار حيث انه في
 قدراتهم وتنمية مهاراتهم لثقل المرموقة الدولية الجامعات بأحد الدراسية خطتهم من جزء لدراسة المبتعثين الطالب
 المرشحين الطالب مع الشخصية المقابالت من مجموعة إجراء حيث يتم دراستهم، مجال في دولية خبرات واكسابهم
ثم يقوم الطالب بقضاء فصل كامل  بفنلندا، JAMK جامعة مع الطالبي للتبادل األوروبي االتحاد منحة على للحصول

 بفنلندا و يتم عمل مقاصه و حساب عدد الساعات التي يقضيها الطالب في الجامعه االجنبيه  JAMKفي جامعة 

ا   التعلم بالقران:إستراتيجية : ثالثا
 قسم الثالثه بالفرقة عبده عصام أمل الطالبة قامت .Peer learning الستراتيجية وتطبيقا نوعها من األولي خطوة فى

  بفندق الصيفي التدريب فترة خالل من الطالبة اكتسبتها والتى المتميزة والمهارات الخبرات بنقل الفنادق إدارة
Double Tree by Hilton Dubai تنفيذ تم حيث ألقرانها اآلسيوي المطبخ في عملية محاضرة بإلقاء وقامت 

Chicken Teriyaki  ,with" Vegetables and steam rice  
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 التفاعلي التعليم استراتيجيات تطبيق خالل من والعملية المهنية الطالب مهارات وتنمية تعزيز الي المحاضرة هدفت
 .المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   : البرنامج الثقافي لكل قسم: رابعا
والموعد والقائم بالنشاط  االنشطةوذلك في بدايه الفصل الدراسي يتم فيه تحديد  علمي برنامجا ثقافيا   قسمينظم كل 

  االنشطة .ويتم االستعانه بمحاضرين من خارج الكليه لتنفيذ 

ا   إستراتيجية المسابقات العلميه: :خامسا
 Special Mocktail“ بعنوان للطالب مسابقة والمشروبات األغذية إدارة مقرر خالل ومن الفنادق إدارة قسم نظم

Competition” .كوالدا، والبينا الموخيتو، مثل الموكتيل من عديدة أنواع إعداد في فيها الطالب يتنافس مسابقة وهي 

 .المتنافسين  الطالب لتقييم بالقسم التدريس هيئة أعضاء من تحكيم لجنة وتم تشكيل ريكي والليم

ا   : Bubble Sheetالتصحيح اللكتروني : سادسا
 . التطبيقيةوالشفهية و العملية االختبارات بين التقييم اساليب نوعتت

 : Bubble Sheet تصحيح اللكترونيمواصفات الورقه المتحانيه في ال •

o المواصفات )جدول التعليمية االسس وفق التعلم تقويم أدوات تبنى أن( (Matrix ILO-(Exam  تحقق بحيث 

 .المختلفة والمهارات المعارف من اكتسابه الطالب من يتوقع لما التمثيل والشمولية

o والتطبيقية والفهم المعرفية الطالب قدرة تقيس بحيث مختلفة مستويات من أسئلة التقويم أدوات تتضمن أن 

 بتكارىواال ىاالستدالل والتحليلى والناقد العلمى )التفكير العليا العقلية المهارات تقيس أخرى إلي أسئلة باالضافه

 وحل المشكالت(
o تحتوى بحيث دقيق بشكل المستهدفة التعليمية المخراجات قياس لضمان التحريرية االختبارات فى االسئله تنوع 

 متعدد من واالختيار (الموضوعية االسئله إلى باالضافه % 30 عن تقل ال بنسبه القصيرة على االسئله المقالية

 Match / Complete ( MCQ / True or false) الصواب أسئلة /

o االصعب إلي السهل من االسئله محتوى يتدرج. 

o ونوعيتها االسئله عدد مع يتالئم بحيث االسئله اجابة زمن يراعى أن. 
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o يتم أن االحوال من حال بأى يجوز ال و إليها المشار االنواع من أنواع ثالثه عن االمتحان أسئلة عدد يقل ال 

 و بذلك االلتزام عدم حال فى و االمتحان وضع أثناء المقرر أستاذ مسئولية ذلك يعد و فقط واحد االكتفاء بنوع

 طبقا الشكلى و الفنى الفحص لجنة مع بالتنسيق المقرر له التابع الكنترول مسئولية االمتحان ال تأتى إنعقاد بعد

 .منه ونسخة المخالف باالمتحان والتسجيل للقبول الجامعة رئيس نائب موافاة يجب حيث المرفق نموذج
ا: بعسا  المتحانات الشفهيه:ا

 .تم تطبيق االمتحانات الشفهيه في جميع المقررات الدراسيه 

 .تتأكد المؤسسة من أن اإلستراتيجية تتضمن طرقا  للتدريس والتعلم والتقويم مالئمة لنواتج التعلم المستهدفة -

 تتضمن حيث المستهدفة التعلم لنواتج مالئمة والتقويم والتعلم للتدريس طرقا   تتضمن الكلية استراتيجية •

 الذهني والعصف االدوار ولعب التعاوني والتعليم التفاعلية المحاضرة مثل والتعليم للتدريس طرقا االستراتيجية

 ان من التحقق تم وقد وغيرها من االستراتيجيات.. والتجريبي الذاتي والتعليم المناقشة و المشكالت وحل

 عدة خالل من االكاديميه للبرامج المستهدفه التعلم نواتجل مالئمة والتعلم للتدريس طرقا تتضمن االستراتيجية

 -: مصفوفات

o والتدريس التعليم طرق تطبيق يتم حيث للبرامج المستهدفه التعلم نواتج مع والتعلم التدريس طرق مصفوفة 
 المختلفه

o بالمقرر المستهدفة التعلم نواتج مع التفاعلي التعلم طرق توضح مصفوفة 
o للمقرر المستهدفه التعلم نواتج مع التقويم طرق مصفوفة 
o التقويم طرق مع الدراسيه المقررات مصفوفة   

 االمتحانات نتائج ضوء في اليات عدة باستخدام دوري بشكل والتقويم والتعلم التدريس استراتيجية مراجعة تتم •

 نتائج بتحليل االستفاده ويتم المستفيدة األطراف آراء واستقصاء المقررات وتقارير الطالب استبيانات ونتائج

 تقوم لجنه بالكليه يوجد كما المستهدفة التعليميه المخرجات مع يتالئم بما التدريس طرق تعديل في االمتحانات

 فصل لكل الدراسيه المقررات ملف مراجعة خالل من وذلك سنويا مرتين الدراسيه المقررات ملف بفحص

  .دراسي

 وقد التصحيحية االجراءات التخاذ بالكلية العلمية االقسام الي الدراسية المقررات  مراجعة نتيجة ارسال يتم •

 اعالن وتم والتقويم والتدريس التعلم وطرق المقررات توصيف جوده علي المراجعاتتلك  تاثير نتيجة انعكس

 دليل ، والتعلم التعليم االستراتيجية دليل ، للكلية االلكترونى الموقع اهمها الطرق من بالعديد المحدثة االستراتيجية

 .العمل  وورش ، معلنة والفتات ملصقات ، والمقررات البرامج

تدعم تطبيق التعلم تتابع المؤسااسااة مدى تطبيق اإلسااتراتيجية و تتأكد من أن طرق التدريس و التعلم و التقويم  -

 .الذاتى وإكتساب مهارات التوتف لدى الطالب

 وأكتساب الذاتى التعليم تدعم والتقويم والتعلم التدريس طرق ان من وتتأكد والتعلم التدريس استراتيجية الكلية تطبق •

 المعارف بتحصيل الطالب قيام على تعتمد تدريسية تقنيات ايضا الكلية وتطبق الطالب لدى التوظيف مهارات

 فى الكلية له توفرها التى المختلفة التعليم مصادر من التحصيل فى الذاتية قدراتة على معتمدا المهارات وأكتساب

 لمتابعة يؤهله مما  المستمر التعليم يسمى فيما التعليم مواصلة على القدرة لديه يصبح حيث شخصيته تنمية تحقيق

 .تخصصة مجال فى يحدث الذى والتطور التقدم

وكيفية  )www.ekb.eg (حيث تم تقديم ورشة عمل للطالب في كيفية التسجيل علي بنك المعرفة المصري  •

 .االستفادة من المصادر الموجوده علي بنك المعرفة 

 .كما تم التنبيه علي الطالب عن طريق صفحة المقرر بعدم تسليم اي تكليف دون قائمة المراجع •

http://www.ekb.eg/


  

37 | P a g e خ   ي ر ا ت ب ة  ي ل ك ل ا س  ل ج م د  ا م ت ع 2ا 1/8/2 0 2 2                              

 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية وسفــار جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

 مجرد اليكون حتي التعليمية العملية في الطالب إلشراك محاولة في التفاعلي التعليم في ذلك بتطبيق الكلية تقوم •

  المختلفة ومقرراتها التعليمية البرامج فى التطبيقية والمشاريع البحوث الي باالضافة والمعارف للمعلومات متلق

 ووضع السياحى المجتمع مشاكل أحد تبنى على يعتمد الميدانى البحثى للمشروع توصيفا الكلية وضعت حيث

 يحتاجها التى المعلومات ومصادر منه المستهدفة والفئة للمشروع ومبررات أهداف وضع على يعتمد لحله مقترح

 .مصر فى احىيالس القطاع مشاكل حل فى يساهم أن يمكن ما وتنفيذ توصياته وإعداد المشروع

 فية يشعر متبادل ايجابى تفاعل وجود الى تؤدى استراتيجية وهى التعاونى التعليم استراتيجية الكلية تطبق وايضا •

 التاليه المقررات دراسة في ذلك ويظهر  مشتركة اهداف تحقيق بغية االخرين وتعلم تعليم عن مسئول انة الطالب

(Project 1 HM/TM 481, Project 2 HM/TM 482)  

 للتوضيح المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء االولي المحاضرة تعليمات بارسال عام كل بداية الجامعة تقوم و •

 التقييم. وطرق المقرر وخطة التدريس طرق من بالمقرر يتعلق ما كل للطالب
وتوفر له كل اإلمكانات المادية  ةتوصاااااف المؤساااااساااااة برامج التدريب الميدانى وفقا لنواتج التعلم المساااااتهدف -

 والبشرية كما تستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب وكذلك لتقييم فاعلية التدريب الميدانى. 

 لنظم الكلية تطبيق اطار في وذلك المسمممممتهدفة التعلم لنواتج وفقا   للطالب الميدانى التدريب برامج الكلية تصممممممم •
 الميداني التدريب مقررات فان الخريج لجودة تحقيقا االكاديميه لبرامجها الفاعلية تحقيق و التعليمية العملية جودة
,  الصمممناعه مسمممتجدات وفق للخريجين المهني العمل طبيعه و الكليه برامج لطبيعه الجوهرية المقررات من تعد
 المتدرجه و المتنوعه الوظيفيه و المهنيه المهارات الخريج اكساب علي الفنادق واداره السياحه كليه تعتمد حيث
 واضحه منهجيه الميداني التدريب برامج تصميم في الكليه انتهجت ذلك علي بناء و السريع التطورب تتسم والتي

 الشممخصمميه والمقابالت  العمل وورش  االسممتبيانات مثل االسمماليب و الوسممائل من بالعديد ذلك تم قد و محدده و
 في و غيرها و الدوليه و االقليميه الجامعات في(  Modules) الميداني التدريب لوحدات المرجعي والقياس

 النتائج و(  NARS) الكليه لبرامج القوميه االكاديميه المعايير و المختلفه بوسممممائلها االراء هذه نتائج تحليل اطار

 تصمممممميم تم ، الكليه برنامجي مقررات من اسممممماسممممميه مقررات باعتباره الميداني للتدريب المسمممممتهدفه التعليميه
 و المعارف تنوعت و تدرجت حيث للمهاره البنائي التطور منهجيه علي الميداني التدريب مقررات وتوصمممممميف

  Module 4 الي  Module 1 من بنائيا تطور التدريب لمقررات العامه المهنيه و الذهنيه المهارات و المفاهيم

 تراكميا. وليس

تم تحديث كتيب التدريب الميداني و تم تصييميمه على ان يكون نفس الكتيب لكال القسييمين السييياحة وإدارة الفنادق  •

سيتين )المهارات   مستوياتوتم دمج تقييم جميع  في كتيب واحد على أن يتم تقييم الطالب بناءا علي مهارتين رئي

شخصية  سيتين داخل خالل  -ال ستتضمنها المهارتين الرئي والمهارات المهنية( وتم تحديد المهارات الفرعية التي 

 .كتيب التدريب

يدانى بكل قسييييييم وبدون االخالل بنص تم تعديل التقييم الخاص بالمسييييييتويات األربعة لمقررات التدريب الم كما •

 كالتالي:صبح يالالئحة ل

  NF/NP  (TM/HM 391-493) تقييم مقررات -

 :درجة موزعة كالتالي 100من  (TM/HM 392-494) تقييم مقررات -

o 70% تقييم جهة التدريب الخارجي داخل كتيب التدريب . 

o 5% شهادة اجتياز التدريب من جهة التدريب. 

o 10%  تقييم منسق التدريب بالكليةاستمارة. 

o 15.استمارة تقييم خاصة بلجنة التقييم والمناقشة فى نهاية الفصل الدراسي % 
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 .عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة ، واإلمتحانات يأمن وضعها و نسخها و توزيعها بما يضمن سريتها -

 الكنتروالت عمل ونظم اإلمتحانات إجراءات ينظم الذى الخاص بالجامعة اإلمتحانات إدارة دليل تتبع الكلية •

  وغيرها

 :يلي ما خالل من وعدالة بكفاءة اإلمتحانات إلدارة إجراءات الكلية تتبع  •
o لالئحة  طبقا األسئلة وضع فى إللتزاما. 

o  ال  عن طريقاإلمتحانية  الورقة وشكل نظام معاييرتطبيقBlue print  في جميع االمتحانات للتاكد من

 استيفاء جميع مخرجات التعليم المستهدفه للمقرر باالضافه الي توزيع االسئله علي جميع اجزاء المقرر 

 .اإلمتحانات تسيير لجان •
  والمالحظة: يتم االعالن يوميا عن جدول المراقبه لضمان السرية. المراقبة لجان •
 . الكنترول لجان تشكيل •
 . الكنترول أعمال توزيع •
 . الكنترول أعمال متابعة آلية •
 (. 3س) اإلجابة أوراق حصر بيانات نموذج •

 . اإلمتحانية الورقة فحص لجنة تشكيل •
 . بالكنترول متحانية اإل الورقة متابعة عن تقرير •
 .النتيجة إلعتماد الكلية مجلس •
 . الكنتروالت أعمال متابعة عن الجودة ضمان وحدة مدير من تقرير •
 .وأعماله الكنترول متابعة عن بالجامعة  الجودة ضمان مركز من تقرير •

 .نتائج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية و إستراتيجية التدريس و التعلم و التقويم -

 تحليل يتم حيث( المقررات/  الدراسية الفرق) المختلفة المستويات على الطالب امتحانات نتائج بتحليل الكلية تقوم •

 الدرجات ومتوسط للمقرر درجة اقل و اعلي تحديد طريق عن الدراسية الفرق مقررات لكافة االمتحانات نتائج

 )مرفق التحليل االحصائي الحد المقررات( بياني رسم فى شكل مقرر لكل المختلفة الطلبة تقديرات وتحديد

 وإستراتيجية الدراسية والمقررات البرامج تطوير فى اإلمتحانات نتائج من اإلستفادة أوجه الكلية تحدد كما •

 الدراسيه والمقرارات البرامج تطوير فى االمتحانات نتائج من االستفادة خالل من والتقويم والتعلم التدريس

 .المقررات  توصيفاتو حيث والتعلم التدريس واستراتيجيه

 . ، وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها ب من نتائج التقويم موثقة معلنةالقواعد التعامل مع تظلمات الط -

 .يحق للطالب تقديم التظلم بعد إعالن النتيجه رسميا و لمدة أسبوع من تاريخ إعالن النتيجه  •

 اجراءات تقديم التظلم: •
o  .يتوجه الطالب إلى المرشد االكاديمي بعد ظهور نتيجة نهاية الفصل الدراسى بحد اقصى اسبوع 
o إعادة الرصد ويقوم بدفع الرسوم الخاصة بهذا االلتماس فى مكتب التحصيل  يقوم الطالب بملء نموذج إلتماس

 بالجامعة.
o  جمعها بطريقة ورصد الدرجات  والتأكد منيقوم السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية بالتوجيه التخاذ الالزم

 سليمة فى حضور اعضاء لجنة مراجعة ورصد الورقة االمتحانية قبل اعالن النتيجة.
o  ملئ بيانات النموذج وارساله الى نائب رئيس الجامعة للقبول والتسجيل وذلك بعد استيفاء توقيعات استاذ يتم

المقرر واعضاء اللجنة بما يفيد نتيجة المراجعة مع إرفاق ايصال سداد رسوم اعادة الرصد وذلك العتماد 
 النتيجة واالعالن للطالب.
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 الطالب والخريجون : 9.4
 

 . سياسات القبول وأسبابهأى تغير فى  -

تقبل جامعة فاروس المتقدمين المؤهلين الذين يسيييتوفون الشيييروط التي يضيييعها المجلس األعلى للجامعات المصيييرية، 

وتتبع جامعة فاروس قواعد واضييييحة ومعلنة وال تفرق الجامعة بين المتقدمين من حيث النوع أو الديانة أو الجنسييييية. 

الفرقة األولى وهى الحد األدنى الذى يقره مكتب التنسيق حيث تقبل الطالب الحاصلين على لقبول التحاق الطالب فى 

و  المجلس األعلى للجامعات المصرية شهادة إتمام الدراسة الثانوية المصرية أو ما يعادلها من الشهادات التى يعتمدها

  .علنة بدليل الطالب وعلى موقع الكلية االلكترونى باالضافة الى إدارة شئون الطالبقواعد القبول م

كما تعلن الجامعة عن فتح باب  الطالب إلكترونيا على موقع الجامعةوطبقا لشروط المجلس األعلى للجامعات يتم تقديم 

كما يجب اجتياز المقابلة  .ثانوية العامة أو بعدهالتقدم اإللكترونى ومواعيد اختبارات القبول وتوقيتاتها سواء قبل نتيجة ال

الشخصية التي تجري بين الطالب وولي أمره وبين اللجنة الدائمة الخاصة باختبارات القبول والتي يتم تشكيلها بقرار 

له من رئيس الجامعة. ويتم إعالم الطالب بشأن المقابله الشخصيه عن طريق البريد اإللكترونى ، وبعد إجراء المقاب

الشخصيه واستالم تصريح الدخول المؤقت إلى العيادة الطبيه إلجراء الكشف الطبي ثم يتم توجيه الطالب إلى الدخول 

لمعرفة نتيجة القبول بعد االنتهاء من الفترة التنسيقية طبقا  لتعليمات وزارة التعليم  pua.edu.eg  على موقع الجامعة

 .  العالى

-2022يتم اعالن السيييياسيييات على الموقع االلكترونى للجامعة، وتم اعداد سيييياسيييات القبول والتحويل للعام الجامعى 

 .ا على مجلس الجامعة القادممن قبل نائب رئيس الجامعة للقبول والتسجيل استعدادا  لعرضه 2023

 عدد الطالب المقبولين بها وتفسير التغير إن كان ملحوتا . -

أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على صناعة السياحة بشكل عام وعلى عدد المقبولين بالكلية ورغبة الطالب بالدخول 

نظرا النتشار التطعيم ضد الجائحة  2022-2021في مجال صناعة السياحة ، ولقد تحسنت األعداد في العام األكاديمى 

 وانخفاض مستوى القلق لدى العديد من الطالب من الدخول لمجال صناعة السياحة

  -ويوضح الجدول التالى أعداد المقبولين بالكلية فى الثالث سنوات األخيرة:

 
 المقبولين بالكلية خالل الثال  أعوام السابقة الطالب أعداد

 العام األكاديمي
الطالب عدد 

 المقبولين

العدد اإلجمالي 

 للطالب

النسبة إلى العدد 

 اإلجمالي للطالب

2019/2020  64 320 20%  

2020/2021  26 300 9%  

2021/2022  49 265 18%  

 

 عدد الطالب المحولين من وإلى الكلية وأسباب ذلك . -

مصرية اخري )حكومية او خاصة( تقبل جامعة فاروس تحويل الطالب ذوي المستوي االكديمي الجيد من جامعات  •

او من جامعات اجنبية معترف بها . ويقوم الطالب المتقدم بطلب تحويل بتقديم المتستندات التالية الي قسم شئون 

 (.5-9اسابيع من بدء فصل الخريف او الربيع )مرفق  3الطالب بحد اقصي 

 شهادة إتمام  دراسة المرحلة الثانوية او ما يعدلها . -

http://www.scu.eun.eg/
http://www.scu.eun.eg/
http://www.scu.eun.eg/
https://www.pua.edu.eg/
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معتمد من جامعة او اكثر من الجامعات المعترف بها من مجلس الجامعات الخاصة واالهلية والتي  بيان حالة -

قام الطالب بااللتحاق بها خالل الفترة من حصولة علي شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية الي تاريخ تقدمه 

 بطلب التحويل الي جامعة فاروس.

 محول منهنظام تقدير المقررات المتبع في جامعة ال -

 المنهج الدراسي ووصف محتوي المقررات التي يرغب في إعفائه منها  -

 اي بيانات اخري تبعا للقواعد التي يضعها مجلس الجاماعت الخاصة واالهلية -

يتم تقييمها من قبل "لجنة المقاصـييييييات، ويؤخذ وحيث يتم إرسال صورة من مستندات التحويل إلى الكليات المختصة 

 اآلتي:في اإلعتبار 

o  من مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسي  50أال تتعدى الساعات المعتمدة التى يتم إعفاء الطالب منها %

 للكلية للطالب المحول من جامعة أخرى، وأن يقضي عـامين دراسيين على األقل في جامعة فاروس.

o معة فاروس في أي مقرر إلمكانية إعفائه يشترط حصول الطالب على األقل على تقدير مكافئ للتقدير مقبول بجا

 من دراسته.

o  يتم تحديد المستوى األكاديمي للطالب المحول تبعا لمجموع الساعات المعتمـدة الذي تم إعفـاؤه منها على النحو

 الموضـح بالئحة الكلية.

o قط مـن متطلبات هـذا يتم تحديد القسم الذي تم قبول تحويل الطالب إليه ، وفي هذه الحالة يتم إعفاء الطالب ف

 القسم

o  تقوم اللجنة بإعداد مقاصة الطالب المحول على النحو الـذي حدده مجلـس الجامعــات الخاصة واألهلية ، ثم يتم

 اعتماد المقاصات من عميد الكلية ورئيس الجامعة.

بالنتيجة المبدئية للمقاصة يتم تسليم المقاصات المعتمدة إلى قسم شئون الطالب الذي يقوم بدوره باخطار الطالب  •

وإبالغه بمقابلة المرشيييد األكاديمى الذى يقوم بإعداد الخطة الدراسيييية والجدول الدراسيييى للطالب مع مراعاة عدم 

يقوم قسم شئون الطالب بإتخاذ الالزم إلعتماد المقاصات من و تداخل مواعيد المحاضرات أو الحصص العملية.

وتظهر المقررات التى تم إعفاء الطالب المحول منها في بيان الحالة الخاص  مجلس الجامعات الخاصيية واألهلية.

به في جامعة فاروس في الجزء الخاص باإلعفاءات: كما يتم احتسيييييياب إجمالي عدد السيييييياعات المعتمدة التى تم 

التراكمي  متوسط نقاط التقدير إعفاؤه منها ضمن الساعات التى اكتسبها. ويدخل تقدير هذه المقـررات في حسـاب

 .للطالب في جامعة فاروس

لم يتجاوز عدد الطالب المحولين من الكلية النسييييييبة المحولين من الكلية ، كما أنه  الطالب عددfتناقص لوحظ  •

 المقررة في أي عام من األعوام. 

يدرسييون سيينوات سييابقة وكان هؤالء الطلبة  4يوضييح الجدول التالي عدد الطالب المحولين إلي الكلية على مدار •

في كلية أخري قبل تحويلهم إلي الكلية ومثال لهذه الجامعات بعض الجامعات الخاصيييييية مثل المعاهد الحكومية ، 

 األكاديمية العربية ، وبعض كليات السياحة والفنادق الحكومية .

 
 سنوات سابقة 4عدد الطالب المحولين إلي الكلية على مدار 

 

 العام األكاديمى
عدد المحولين إلى 

 لكليةا
 النسبة إلى اإلجمالى إجمالى الطالب

2018-2019 3 300 1% 

2019-2020 3 320 0.9% 

2020-2021 - 300  

2021-2022 - 265  



  

41 | P a g e خ   ي ر ا ت ب ة  ي ل ك ل ا س  ل ج م د  ا م ت ع 2ا 1/8/2 0 2 2                              

 

 Pharos University in Alexandria باألسكندرية وسفــار جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة مركز

بالطالب الذين عدلوا عن الدراسييية بالكلية ، ويوضيييح الجدول التالى عدد الطالب المحولين من  بيانيوجد بالكلية  •

 -الكلية والتناقص الملحوظ في أعداد المحولين من الكلية:

 
 سنوات سابقة 4عدد الطالب المحولين من الكلية على مدار 

 

 العام األكاديمى
عدد المحولين من 

 الكلية
 إلى اإلجمالىالنسبة  إجمالى الطالب

2018-2019 10 300 3.3% 

2019-2020 12 320 3.7% 

2020-2021 7 300 2.3% 

2021-2022 3 265 1.03% 

 عدد الطالب الوافدين الجدد والبالد الوافدين منها ) تربط ذلك بسياساتها لجذب الوافدين (. -

حيث تقوم بالعديد من األنشطة المتنوعة لجذب  دين لاللتحاق ببرامج الكليةتتبنى الكلية سياسة لجذب الطالب الواف •

ورعاية الطالب الوافدين منها التسويق للكلية من خالل الموقع االلكترونى للكلية ومواقع التواصل االجتماعى 

 .لمحاولة جذب الطالب الوافدين 

تى يدرسها الطالب بإختياره ، تتميز الكلية عن نظرائها بالتدريس باللغة اإلنجليزية بجانب اللغة االجنبية الثانية ال •

كما تطبق سياسات جديدة للتعليم والتعلم ، تطوير نظم التدريب فضال  عن عقد إتفاقيات وبروتوكوالت تعاون عديدة 

 . والفندقيةمع المؤسسات السياحية 

حيث تم  ىتقوم الكلية بإعداد إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم إلى العدد اإلجمال •

 . 2018-2017 الجامعيفلسطينى منذ العام الطالب ال ة جديدة باالضافة الىاستقبال طالبة وافد

تسعى جامعة فاروس من خالل سياستها لجذب الطالب الوافدين الى تيسير إجراءات قيد الطالب الوافدين ورعايتهم  •

  -:وذلك بتقديم

o الدعم األكاديمي 

o يالدعم الصحي والنفسي واالجتماع 

o الدعم الثقافي والرياضي والترفيهيه 

واالجتماع معهم بشكل دورى لمتابعة تسجيلهم  هماالطالع على مشاكلتم تشكيل لجنة لمتابعة الطالب الوافدين و •

 .للمقررات الدراسية 

ما قامت بتنفيذه من خطط الدعم الطالبى، اإلرشااااااااد األكاديمى، الرعاية الصااااااحية، دعم ورعاية المتفوقين  -

 والمبدعين ورعاية المتعثرين دراسيا وذوى اإلحتياجات الخاصة واألنشطة الطالبية المختلفة
 

يوجد بالكلية نظاما  للدعم الطالبى وذلك على كافة القطاعات بحيث يأخذ في االعتبار ظروف واحتياجات الطالب  •

من الدعم الطالبى ويتم التعريف حيث تقوم الكلية بإستخدام أسلوب اإلستقصاء لمعرفة ظروف وإحتياجات الطالب 

بوسائل الدعم المقدمة للطالب من خالل دليل الطالب، ومن خالل اليوم التعريفى للطالب مع أعضاء هيئة التدريس 

، والموقع اإللكترونى الخاص بالكلية ومواقع التواصل يفى بداية العام الدراسى للتعريف بنظام الدعم الطالب

 االجتماعى لها.

لية العديد من وسائل الدعم الطالبى المتمثلة فى تتنوع أمثلة الدعم المقدمة للطالب منها الدعم المادى وتقدم الك •

على تخرج بدفع مصروفات مقررين فقط وليس الحد دفع الطالب المسجل لمقررين فقط وويتمثل في اقتصار 

كذلك قيام الطالب بدفع مصروفاتهم ساعة فضال  عن المنح الدراسية للطالب المتفوقين، و 12األدنى للدفع وهو 

  .(CIBالدراسية من خالل الخدمة البنكية )
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حصول بعض الطالب على مثل ها ، وبالمقررات التى يدرس اعذارومن أمثلة الدعم الطالبى حصول الطالب على  •

)أعذار طبية( أو حدوث حالة وفاة من أقارب الدرجة األولى في فترة االمتحانات أو تعرضهم لحادث وعمل 

لهم فى أوقات أخرى بخالف مواعيد اإلمتحانات المقررة لباقى الطالب  Substitute Examإمتحانات بديلة 

 اضية .( ، وكذلك الطالب الذين لديهم بطوالت ري11-9)مرفق 

ومن أمثلة الدعم النفسي واالجتماعى تخصيص ساعات إضافية ولجان خاصة وامتحانات للطالب من ذوى  •

 االحتياجات الخاصة. 

ومن أمثلة دعم المتفوقين تكريم الطالب المتفوقين في األنشطة االجتماعية والطالبية والمتميزين فى التدريب  •

ة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب للمتفوقين واالطالع على الميدانى والمشاريع الميدانية وكذلك مقابل

 مقترحاتهم ورغباتهم 

 

 

 

 

 

 

التفوق ، كما تقوم الكلية بتفعيل نظام  فى المتفوقين وإرشادهم ومعاونتهم على االستمرار الطالب عن رعاية فضال   •

األكاديمي بالكلية بهدف تقليل فرص التعثر األكاديمي من الدعم األكاديمى من خالل متابعة وتفعيل دور اإلرشاد 

 : خالل إتباع اإلجراءات التالية

o  عقد إجتماع مع أولياء أمور الطالب المتعثرين وعرض نتائج إمتحان منتصف الفصل الدراسي عليهم وكذلك

 مدى إلتزام أبنائهم بالحضور.

o  يزيد فيها نسب التعثر تفعيل آلية الساعات المكتبية اإلضافية للمقررات التى. 

o الطالب دائمى التغيب من جانب أعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يزيد فيها نسب الغياب وارسالها  متابعة

 للمرشدين األكاديميين لهؤالء الطالب.

 يتم تطبيق قواعد خاصة مع الطالب المتعثرين دراسيا  كالتالي: •

o  بأسماء الطالب المتعثرين دراسيا في كل فصل دراسى فى هيئة جدول  بيانيقوم كل مرشد أكاديمى بإعداد

مفصل يتضمن المعدل التراكمى وعدد الساعات المتبقية وعدد السنين التى قضاها الطالب تحت المراقبة 

 األكاديمية.

o ىيقوم كل مرشد أكاديمى بمتابعة وحل مشاكل الطالب المتعثرين دراسيا من خالل دراسة كل حالة على حد 

مع عمل خطة تصحيحية لكل طالب مبنية على أساس واقعى وحسابات دقيقة، وذلك لمساعدة الطالب على 

 إجتياز المرحلة وتوقع تاريخ تخرجه بناء على هذه الحسابات.
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o االرشاد  يلتقي أعضاء هيئة التدريس بالطالب المتعثرين دراسيا أو المعرضين للتعثر من خالل ساعات

أعضاء هيئة التدريس أو يتم تحديد أوقات أخرى حسب احتياجات الطالب و ذلك  على مكاتب االكاديمى

 لمناقشتهم في أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.

o  إعالم الطالب وولى أمره بهذه الخطة وتوقيعه على إقرار بالعلم على أن يتضمن اإلقرار إمكانية تحويل مساره

 بدون الرجوع إليه.

o مرشد األكاديمى المسئول عن الطالب المتعثرين بمتابعتهم إسبوعيا  وفى حالة الغياب مرتين متتاليتين يقوم ال

على األقل ، البد من اإلتصال بولى األمر وإعالمه بأنه فى حالة الحصول على إنذار ثانى يتم إرشاده أما 

مان له فى حالة تعديه نسبة الغياب اإللتزام بالحضور أو عمل إنسحاب من المقرر بدال  من إصدار قرار الحر

 %(25المسموح بها )

o .يقوم كل مرشد أكاديمى بعمل تقرير عن الطالب المتعثرين دراسيا الذي يقوم بمتابعتهم و عن مدى استجابتهم 

o  يقوم المرشد األكاديمى للطالب بمتابعة درجاته فى اإلختبارات الدورية وإمتحانات منتصف الفصل الدراسى

التى قام بتسجيلها وفى حالة سوء المستوى يتم إرشاده بعمل إنسحاب من المواد التى قام بتسجيلها فى المواد 

 بدال  من التأثير على المعدل التراكمى له.

o    عن طريق استبيانات رضا الطالب عن خدمات الدعم يتم قياس فاعلية برنامج رعاية الطالب المتعثرين دراسيا

 جاح و تقارير اإلرشاد األكاديمى.وكذلك من خالل تتبع نسبة الن

 : تمثيل للطالب فى اللجان ذات الصلة -

تتخذ الكلية إجراءات لتفعيل المشاركة الطالبية فى مختلف المجاالت ذات الصلة وتوثق نماذج لتلك المشاركة مثل  •

 .واللجان المنبثقة ومجلس الكلية  وحدة ضمان الجودة مجلسو،  ب فى مجالس األقسام العلمية مشاركة الطال

وقد كان إختيار الطالب الممثلين بهذه اللجان بناءا  على عدة عوامل مثل إنتظامهم دراسيا  وإتسامهم بالجدية واإللتزام  •

وقدرتهم على الحوار، وقدرتهم على قيادة زمالئهم ، وقدرتهم على اإلستماع لشكاوى ومقترحات زمالئهم على 

ه حيث توجد اليه معتمد الختيار الطالب المشاركين فى اتحاد الطالب ونائب سيرئتشمل المستويات المختلفة 

 المجالس ومعتمدة بمجلس الكلية .

النتخابات اتحاد الطالب بكل مستوى من المستويات األربعة فتح باب الترشح كما قامت الكلية باإلعالن عن  •

(Freshmen – Sophomore – Junior - Senior وقد كانت لجان ، )لجنة األسر اإلتحاد مكونة من اآلتى(- 

لجنة  -لجنة الجوالة والخدمة العامة  -لجنة النشاط الفنى  -لجنة النشاط الثقافى واإلعالمى  -لجنة النشاط الرياضى 

لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى( وقد تم إعالن وتوعية الطالب بقواعد وشروط  -النشاط اإلجتماعى والرحالت 

ية لجان مجالس اإلتحادات من خالل لوحات إرشادية وملصقات بلوحة اإلعالنات بالكلية وورشة الترشح لعضو

 عمل للطالب المستجدين لتوضيح أهمية مشاركتهم ودورهم الفعال فى هذه اإلنتخابات. 

 توفير الموارد الالزمة لألنشطة الطالبية. -

نشطة الطالبية تقدم الكلية عددا  من األنشطة الطالبية بهدف ايمانا  من الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأهمية ممارسة اال

إطالق طاقات الشباب الخالقة وصقل مواهبهم وتنمية قدرات االبتكار واالبداع لديهم، وكذلك إعداد الطالب إعدادا  

ا باألنشطة الطالبية ومن هذا المنطلق فإن جامعة فاروس تولي إهتماما كبير متكامال  بدنيا  واجتماعيا  وثقافيا  ونفسيا ،

تحت رعاية إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة ولجنة األنشطة الطالبية بالكلية من خالل ممارسة األنشطة المتعددة  ، 

للطلبه لممارسه االنشطة المختلفة  2.30الي الساعه 12.30كما تمنح الكليه ساعتين اسبوعيا يوم الثالثاء من الساعه 

ثل )المسابقات العلمية( ، األنشطة الثقافية )زيارات المتاحف والندوات الثقافية( ، األنشطة مثل األنشطة العلمية م

 -زيارات دار المسنين  –زيارات دار األيتام  –الرياضية )اليوم الرياضى( ، األنشطة اإلجتماعية )األسواق الخيرىة 

النحت على  – Treasure Hunt -طرنجومعرض األدوات المدرسية( ، األنشطة الثقافية والفنية )مسابقة الش

 وغيرها من االنشطة المختلفة .الخضروات والفاكهة( 
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 التغذية الراجعة للطالب عن الخدمات والدعم المقدم لهم. -

من الكلية على عملية التقويم المستمر وتطوير منظومة العملية التعليمية ، تقوم الكلية بقياس آراء الطالب فى  حرصا  

الدعم األكاديمى وخدمات الكلية مثل العيادة والمكتبة وغيرها وكذلك اإلمكانات المادية والتعليمية ، والوسائل التعليمية 

األكاديمى ، األنشطة الطالبية وغيرها  ، وتقوم الكلية بتحليل وتقييم هذه الداعمة ، خدمات شئون الطالب ، اإلرشاد 

اآلراء بهدف التعرف على درجة رضا الطالب عن العملية التعليمية والعمل على إتخاذ اإلجراءات المناسبة ، وتقدم 

فى ضوء ما يتوفر من  النتائج لوحدة الجودة لعرضها على عميد الكلية ومجلس الكلية لمناقشتها والعمل على حلها

إمكانيات ، وتستفيد الكلية من هذه النتائج بهدف التقييم الذاتى لألداء السنوى للكلية من خالل مجالس الكلية واللجان 

المنبثقة حيث تناقش به الشئون التعليمية بالكلية مثل األرشاد األكاديمى ، األنشطة الطالبية ، الشكاوى والمقترحات 

لتوصيات والمقترحات التى تساعد على تحسين وتطوير العملية التعليمية ، وتطوير أداء أعضاء للوصول إلى أهم ا

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك تحقيقا  لرسالة الكلية ورؤيتها المستقبلية.

ـــالب وعرضــها ومن أهم اإلجراءات التصحيحية المناسبة التى قامت بها الكلية عمـــل لجنـــة لتلقـــي شـــكاوي الط

 .عرض مشاكلهم وقام المشرف على الكلية بحل العديد منها وإليجــاد حلــول لهــا والتى قامت باالجتماع مع الطالب 

نتائج رصااد حالة خريجى الكلية ومدى تنافسااهم فى سااوق العمل وما قدمته لهم من معاونة فى مجال التوتيف  -

 تعليم المستمر وفقا الحتياجات و لتطورات سوق العمل.وما توفره من برامج للتنمية المهنية و ال

حرصا  من الكلية على توفير خريج قادر على مواكبة مستجدات سوق العمل السياحى وإيمانا  من الكلية بضرورة  •

 .تبنى فكر التطوير المستمر 

على متابعة خريجيها فى سوق العمل وتحقيق التواصل تعقد الكلية لقاءات متعددة مع خريجي الكلية وذلك حرصا   •

 تشكيلمعهم كما قامت بإعداد آلية لمتابعة الخريجين والتواصل معهم فضال  عن توفير دليل للخريجين باإلضافة الى 

 .تواصل معهم وتقديم الدعم لهم والتى تم اعتمادها فى مجلس كلية اللجنة لمتابعة الخريجين لتفعيل 

خاص بهم قامت الكلية بعمل  Facebookإنشاء رابطة للخريجين على موقع التواصل االجتماعى  باإلضافة الى •

تساهم هذه الرابطة فى التنمية و From the college to the dream of being independentورشة عمل  

 المهنية للخريج والتى تتضمن تنمية المهارات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل.
 

 Facebookريجين الكلية على موقع التواصل االجتماعى رابطة خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Career Development & Entrepreneurshipه الوظيفى بالجامعة )يكما يقدم مركز ريادة األعمال والتوج •

Center “CDEC” دورات تكسب خريجى الكلية المهارات المهنية التى تواكب مستجدات سوق العمل السياحى )

ورشة عمل أخرى من  أجل خلق فرص للتوظيف والتدريب لخريجى والفندقى. كما قامت الكلية بإعداد وتنظيم 

ولقد قام بادارة الورشة االستاذ/محمد عبد الرازق  “ التدرج الوظيفى فى مجال الفنادق” بعنوان الكلية وطالبها  
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مستجدات الرحالت السياحية التى تنظمها شركات ، ودورة  مدير الموارد البشرية بفندق هيلتون جرين بالزا

 السياحة ورحالت الحج والعمرة .

المناسبات  مرموقة فى مؤسساتهم السياحية والفندقية فىكما تقوم الكلية بدعوة الخرجين اللذين يشغلون مناصب  •

 وتحفيزهم على التواصل مع الكلية، وكذلك دعوة الخريجين المختلفة للكلية، إعداد وتنظيم حفل إفطار للخريجين

ية ومناقشات مشاريع التخرج لطالب السنة النهائ للمشاركة فى مناسبات الكلية المختلفة مثل المؤتمر العلمى للكلية-

 ..... وغيرها.

 حفل إفطار الخريجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البشرية وتوظيف خريجي الكلية من  مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بدراسة وتنمية الموارد التنسيق •

 (22-9)مرفق  الكلية والمؤسسات السياحية والفندقية ، ملتقى التوظيف السنوى خالل بروتوكوالت التعاون بين

 .ة لألقسام ، فضال عن مساندة الخريج على استكمال دراسته العليايوالمؤتمرات العلم
 

 2022-5-15ملتقى التوتيف 
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية :  10.4

 فى هذا الجزء تناقش الكلية ما يلى :

 ما قامت بتنفيذه من خطتها البحثية . -

اعداد تقارير متابعة تنفيذ تم و 2022-2021حتى العام الجامعى  االستراتيجية للبحث العلميالخطة قامت الكلية بتنفيذ 

 الخطة النصف سنوية والسنوية كالتالي :

 .2021-2020التقرير النصف سنوى لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث العلمي  •

 .2021-2020العلمي التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث  •

 .2022-2021التقرير النصف سنوى لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث العلمي  •

 .2022-2021التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث العلمي  •

 الخطة البحثية للكلية : ما تم تنفيذه من

 نها نتائج أبحاثهم وأنشطتهم العلمية.تشجيع هيئة التدريس على أن تتضمن المقررات التي يدرسو •

o .دمج نتائج األبحاث فى المحتوى العلمى للمقررات 

 توفير البيئة الداعمة للتميز العلمي والبحثي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة •

o دعم الباحثين. 

o .تفعيل آلية لجذب وتشجيع الطالب على المشاركة في المشاريع البحثية المجتمعية 

o  زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث العلميالعمل علي 

o .تحديث ميثاق أخالقيات البحث العلمى والملكية الفكرية خاص بالكلية 

o .تفعيل خطة للبحث العلمي وفق مستجدات صناعة السياحة وتعمل على تحقيق رسالة الكلية وأهدافها 

 تنمية الموارد المالية المخصصة للبحوث العلمية والتطبيقية. •

o توفير المراجع والكتب العلمية الخاصة بالبحث العلمى 

o تمويل حضور المؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية التى ترفع من كفاءة البحث العلمى 

o  تمويل نشر البحوث المحلية والدولية 

o  مكافات الحصول علي رسائل الماجستير والدكتوراة ومكافآت الترقيات العلمية 

o  االلى ، معامل البرامج االلكترونيه السياحيه و معامل البرامج االلكترونيه الفندقيه  توافر معامل الحاسب

 والمطبخ التعليمى والمطعم التعليمى وشركة السياحة

o طباعة كتيب االبحاث العلميةو توافر قاعده للبيانات البحثية 

 .اصدار مجلة علمية دورية محكمة •

 ا الراهنة بالقطاع السياحى والفندقى.عقد مؤتمر علمى دورى يستهدف مناقشة القضاي •

o  2022للكلية وموعد عقده نوفمبر  تنظيم مؤتمر علمي دوليجارى . 

 ما قدمته من دعم للباحثين .  -

o توفير البيئة الداعمة للتميز العلمي والبحثي وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة من خالل 

o تم زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي 

o  الخاص باللوائح والقرارات المنظمة للبحث العلمي ومكافأت النشر والترقية 43االعالن عن قرار  .  

o وعى بأخالقيات البحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس الر مهارات البحث واالبتكار وين و تطويتحس

 .والهيئة المعاونة بالكلية

o  الفكرية الخاص بالكلية.تم تحديث ميثاق ألخالقيات البحث العلمى والملكية  

o .تم تفعيل خطة للبحث العلمي وفق مستجدات صناعة السياحة وتعمل على تحقيق رسالة الكلية وأهدافها  

o تم توفير المراجع والكتب العلمية الخاصة بالبحث العلمى. 

o  اجنبيه.اليه لتشجيع االبحاث العلميه المشتركه بين االقسام العلمية وباحثين من جامعات محليه ووضع 
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o  آلية مفعلة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في المؤتمرات الدولية والنشر وضع

 في مجالت دولية.

 اضافاتها للبنية التحتية للبحث العلمى إن وجد . -

 تنمية الموارد المالية المخصصة للبحو  العلمية والتطبيقية من خالل:تم  •

o  والكتب العلمية الخاصة بالبحث العلمىتوفير المراجع 

o تمويل حضور المؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية التى ترفع من كفاءة البحث العلمى 

o تمويل نشر البحوث المحلية والدولية. 

o مكافات الحصول علي رسائل الماجستير والدكتوراة ومكافآت الترقيات العلمية. 

o  البرامج االلكترونيه السياحيه و معامل البرامج االلكترونيه الفندقيه توافر معامل الحاسب االلى ، معامل

 .والمطبخ التعليمى والمطعم التعليمى وشركة السياحة

o طباعة كتيب االبحاث العلميةو توافر قاعده للبيانات البحثية. 

o تمويل حضور المؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية التى ترفع من كفاءة البحث العلمى. 

o توافر مكتبة للكلية مجهزه باحدث الكتب و المراجع و اجهزة الحاسب االلي. 

علمية للكلية وذلك لتنافس الجامعات المجلة لل الترقيم الدولىالحصول على تم  مجلة علمية دورية محكمة اصدار •

 ن مجلة فاروس الدولية للسياحة والضيافة.اتحت عنو  المحلية واالقليمية

 منتدىعداد لعقد اال جارى يستهدف مناقشة القضايا الراهنة بالقطاع السياحى والفندقى عقد مؤتمر علمى دورى •

علمي دوري يستهدف مناقشة القضايا الراهنة بالقطاع السياحي والفندقي وتم تحديد موعده خالل شهر نوفمبر 

2022 . 

 لمعاونة وذلك من خالل:رفع الكفاءة الكيفية والكمية لإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة ا •

o  تم زيادة عدد األبحاث العلمية المنشورة  والمشاريع البحثية التى تم الحصول على تمويل لها ألعضاء هيئة

 التدريس والهيئة المعاونة بالكلية

o تم نشر األبحاث فى مجالت علمية محلية ودولية متميزة. 

o  تم  حيث سونها نتائج أبحاثهم وأنشطتهم العلميةهيئة التدريس على أن تتضمن المقررات التي يدر تشجيعتم

 دمج نتائج األبحاث فى المحتوى العلمى للمقررات.

o  كما يتبين من خالل  تشجيع االبحاث العلميه المشتركه بين االقسام المختلفة والجامعات المحليه واالجنبيهتم

 .2022-2021بيان األبحاث العلمية المنشورة 

o  تم تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية والنشر في

  .Impact factorمجالت دولية ذات معامل تأثير عالي 

عدد األبحا  المنشااااااورة محليا ودوليا ) عن العام الماضااااااى ( ألعضاااااااء هيئة التدريس بها واألبحا  العلمية  -

 سات علمية محلية أو دولية إن وجدت .المشتركة مع مؤس

اجمالي االبحاث ويوضح الجدول التالي  2022-2018لألبحاث من  قاعدة البيانات العلميةاعداد وتحديث تم  •

 :سنوات 5العلمية المنشورة خالل 
 

 عدد االبحا  المنشورة السنة #

1 2017-2018 6 

2 2018-2019 9 

3 2019-2020 6 

4 2020-2021 13 

5 2021-2022 9 

 43 االجمالي
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 سنوات 5اجمالي المؤتمرات واالبحا  العلمية المنشورة خالل 

 

 عدد المؤتمرات العلمية عدد االبحا  المنشورة السنة #

 محليأ دوليأ محليأ دوليأ  1

2 2018-2022 17 18 10 5 

 15 35 االجمالي 
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 المنشوره لالقسام العلميةنسبة االبحا  

 االجمالي السنة القسم العلمي #

عدد االبحا  

 المنشورة

عدد المؤتمرات 

 العلمية

 محليأ دوليأ محليأ دوليأ

 3 5 6 7 20 2022-2018 ادارة الفنادق 1

 4 8 12 11 20 2022-2018 السياحة 2

 20 35 40 االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئات دولية و فى تحكيم أبحا  أو مشروعات و التمثيل فى منظمات و جمعيات محلية المشاركة فى عضوية  -

 و اقليمية و دولية و هيرها والحصول على جوائز علمية.

 تحكيم إبحاث علمية بمجالت دولية .شارك بعض من اعضاء هيئة التدريس بقسمي السياحة وادارة الفنادق في  •

 المشاركة الدرجة العلمية االسم #

1 

 استاذ بقسم السياحة ا/ لمياء ابراهيم

 تحكيم بحث علمي بمجلة دولية

International Journal of Tropical Disease & 

Health 

2 

 ا.م.د/ إسالم فتحي
استاذ مساعد بقسم 

 ادارة الفنادق

 تحكيم بحث علمي بمجلة دولية

  Journal of Hospitality and Tourism 

Insights 

 مدرس بقسم السياحة الصاويد/ تامر  3

اإلشتراك في مشروع بحثي تم توقيعه مع جامعة كورونيا 

بالفصل  2022جامعة في مايو ال ةكأحد نتائج زيار بإسبانيا

 .2021/2022ربيع  الدراسي 

كعضو  المشاركة :تقديم استشارات لحل مشاكل مجتمعية

،من خالل  Elsevier نشط في اللجنة االستشارية

 وتعليقات واقتراحات لتحسين منتجات وخدمات مشاركات

Elsevier  كأحد الجهود التي تسهم في تحسين  (2021في

 .جودة البحث العلمي في المجتمع الدولي
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 مشروعات بحثية محلية أو دولية أو المؤتمرات العلمية شاركت فيها -

ة علمي اتمؤتمرفى  2022-2021بهذا العام الجامعي  اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكليه شارك •

 :كالتالي 

 المؤتمر الدرجة العلمية االسم #

 السياحة بقسم استاذ ا.د/ لمياء ابراهيم 
5th International Conference on Tourism 

Research 2022 ICTR 

 ا.م.د/ إسالم فتحي 1
قسم ب استاذ مساعد

 اداره الفنادق

الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة المؤتمر العلمي 

تحت عنوان "  -المنصورة بالشراكة مع جامعة الجاللة 

السياحة واالثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية 

 .ما بعد التعافي"

2 
د/ محمود عبد 

 الرؤوف
 السياحة مدرس بقسم

5th International Conference on Tourism 

Research 2022 ICTR 

 السياحة مدرس بقسم د/ تامر الصاوي 4

the AAU’s 15th Quadrennial General 

Conference 

Youth Innovation Forum: 

Towards Healthy Food for all organized by the 

North Africa Regional Office of the Association 

of African Universities (NARO-AAU) 

Sharjah International Travel & Tourism Forum 

organized by Sharjah Commerce & Tourism 

Development Authority 

 د/ أحمد مجدي 5
مدرس بقسم ادارة 

 الفنادق

المؤتمر العلمي الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة 

تحت عنوان  -المنصورة بالشراكة مع جامعة الجاللة 

وتحديات التنمية في ظل المتغيرات "السياحة واالثار 

 العالمية ما بعد التعافي"

 ا/ عادل سمير 6
مدرس مساعد بقسم 

 ادارة الفنادق

المؤتمر العلمي الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة 

تحت عنوان  -المنصورة بالشراكة مع جامعة الجاللة 

"السياحة واالثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات 

 ية ما بعد التعافي"العالم

 

بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا فى  12/04/2022باالضافة الي عقد ورشة عمل يوم االثنين الموافق  •

بعقد ورشة عمل لعرض االبحاث العلمية المنشوره للسادة اعضاء  2022 /6/04اجتماعها السابع لشهر ابريل يوم 

ظيم االستفادة منها داخل بيئة العمل السياحي هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكليه علي رجال الصناعة لتع

تم عرض اهم االبحاث العلمية التي شارك بها اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية والتي تم ووالفندقي 

 نشرها بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة بالشراكة مع جامعة الجاللة .

  وهم كاالتي : والخريجين لين من رجال الصناعةممثالورشة حضر 

 منسق التدريب بفندق جراند بالزا          أ/ محمد طارق محمد غزال

 مدير االيرادات بفندق جراند بالزا                   أ/ محمد جالل محمد

 االسكندريةفندق فورسيزون  –مشرف بقسم االشراف الداخلي        محمد طارق المنوفي /الخريج
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الى شركاء الكلية الختيار االبحاث العلمية التى تتناسب معهم ويمكن ان كما تم ارسال قائمة االبحاث العلمية  •

 تضيف لمجال عملهم كالتالي:

 مدير شركة جراند ايجيبت للسباحة -

 رئيس مجلس ادارة شركة ممفيس للسياحة -

 رئيس مجلس ادارة شركة رماسيد للسياحة -

 شركة ايكوم للتنظيم والتسويق رئيس مجلس ادارة -

 رئيس مجلس ادارة شركة بافلي تورز. -
 

  الدراسات العليا: 11.4

 ال ينطبق •

 :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 12.4

 إستبيانات لقياس اإلحتياجات من الجهات المستفيدة من المجتمع المتوقع تلبينها من قبل الكلية. -

بناءا  2021/2022الفنادق بوضع خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام قامت كلية السياحة وإدارة  •

ن ...( من خدمات الكلية عاملي –خريجون  –ب علي معرفة متطلبات واحتياجات المجتمع الخارجي والداخلي)طال

ستبيانات من خالل عقد جلسات نقاش وورش عمل وزيارات لمؤسسات ومناقشات مع ممثلي سوق العمل وطرح ا

لممثلين من الجهات المستفيدة ولقاءات وغيرها من الوسائل التى تقيس األحتياجات المجتمعية ومن أمثلة هذه 

 االستبيانات األتى: 

o استبيان استطالع رأى األطراف المجتمعية عن األحتياجات التدريبية 

o  تدعيمها )موجه لسوق العمل(استبيان تحديد احتياجات المجتمع والتى يمكن ان تسهم الكلية فى 

o )استبيان تحديد احتياجات المجتمع والتى يمكن ان تسهم الكلية فى تدعيمها )موجه لعمال المبنى النظرى 

o استبيان تحديد رأى األطراف المجتمعية فى مستوى أداء خريجى الكلية 

o استبيان رأى جهة العمل فى المتدرب والبرنامج التدريبي للكلية 

o  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لوضع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاستبيان 

o استبيان األطراف المجتمعية )المؤسسات الخيرية( فى االحتياجات التى يرغبون ان توفرها لهم الكلية 

o  استبيان موجه للعمال بالجامعة لتحديد احتياجاتهم من االسواق الخيرية وخالفه 

يانات التابعة لوحدة ضمان الجودة بتحليل هذه االستبيانات وتم تقييم اراء المجتمع ومنظمات قامت لجنة االستبو •

والتى تحقق الخطة الخمسية لخدمة  2021/2022سوق العمل عند إعداد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 

 تي:، و لقد اسفرت نتائج دراسة األحتياجات عن الحاجة الى األ 2025-2020المجتمع 

o التوسع فى مشاركة الكلية فى التعاون مع المؤسسات السياحية فى محافظة االسكندرية. 

o القيام بمزيد من االنشطة والممارسات للتوعية باهمية البيئة والحفاظ عليها. 

o .تنظيم دورات تدريبية عن طريق الوحدات الخدمية بالكلية لكافة الفئات المستفيدة 

o لتعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المجتمعية المختلفة.التوسع فى ابرام اتفاقيات ا 

o .تنظيم اسواق وفعاليات خيرية للعاملين بالجامعة 

o .زيارة ودعم المستشفيات والمراكز الطبية ودور االيتام خاصة ذوى االحتياجات الخاصة 

 و تنفيذ برامجها.للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار و دعم موارد المؤسسة  -

انتهجت كلية السياحة وإدارة الفنادق مبدأ التمثيل الفاعل لالطراف المجتمعية فى صنع القرار ودعم موارد المؤسسة  •

 عبر االتي:2022 /2021وهو ما تم تطبيقه فعليا خالل العام الجامعى 

o  الكلية ومجالس األقسام.مجلس وحضور مشاركة األطراف المجتمعية الخارجية ورجال الصناعة فى تشكيل 

o  (6مجلس الكلية )مرفق ل الفنيةمشاركة االطراف المجتمعية والطالب فى تشكيل اللجان 
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o  .مشاركة األطراف المجتمعية فى لجنة ممثلى االطراف المجتمعية إحدى اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة

 (7)مرفق 

o (8ى لوحدة ضمان الجودة. )مرفق مشاركة األطراف المجتمعية فى تشكيل المجلس التنفيذ 

o  (9مشاركة األطراف المجتمعية فى تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة. )مرفق 

o :انتداب العديد من خبراء ورجال الصناعة لتدريس بعض المقررات العملية فى أقسام الكلية المختلفة مثل 

 مدير عام فندق جراند بالزا            ا/ محمد سعدى مغازى -

 مدير المطاعم بفندق هليتون جرين بالزا           يسرى فاروق السماكا/  -

 ICOMمدير التسويق واالتصاالت والعالقات العامة بشركة            ا/ مروة احمد على امام -

 مدير ادارة التسويق بشركة ممفيس تورز للسياحة           ا/ يارا يحيى ابو الحسن -

 للتنظيم والتسويق ICOMرئيس مجلس ادارة شركة                      د/ احمد الشال -

 العديد من الشيفات المتخصصين فى كجال الطهي لتدريس الجزء العملى من مقررات قسم ادارة الفنادق. -

 (10مشاركة المؤسسات السياحية والفندقية  فى التدريب الميدانى للطالب . )مرفق  -

 (12/11عة فى لجان تقييم مشروعات التخرج. ) مرفق مشاركة ممثلين من رجال الصنا -

 .(13مشاركة العديد من ممثلي المؤسسات السياحية والفندقية فى الملتقى التوظيفي الخاص بالكلية )مرفق  -

 .جامعة فاروس الداخلى لمجتمع لمشاركة رجال الصناعة فى تنفيذ دورات تدريبية ل -

ارة المركزية للسياحة والمصايف فى المشروع المجتمعى مشاركة االطراف المجتمعية المختلفة كاالد -

 البحثى الخاص بالكلية. 

ما قامت بتنفيذه من أنشااااااطة لتحقيق خطتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وإذا كانت قد قامت بقياس  -

 رضاء األطراف المجتمعية ومدى استجابتها لنتائج هذا القياس .

خطيية للعييام لاألنشييييييطيية و الفعيياليييات من خالل لجنيية خييدميية المجتمع وتنمييية البيئيية طبقييا لنفييذت الكلييية العييديييد من 

 وتشمل على سبيل المثال ما يلى: 2021/2022

 أوال: اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة:

لفة مما يساهم حرصا من كلية السياحة وإدارة الفنادق على تدعيم عالقاتها المتعددة بأطراف وجهات الصناعة المخت

في خلق تكامل بين الجانب االكاديمى والعملي ويعمل على خلق فرص تدريبية للطالب، قامت الكلية خالل العام 

 بإبرام العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مثل: 2021/2022الجامعى 

o  مذكرة التفاهم معICOM  

o  مذكرة التفاهم معBavly Travel  

o  مذكرة التفاهم معGrand Egypt  

o  مذكرة التفاهم معGrand Plaza 

o  مذكرة التفاهم معMemphis Tours  

o  مذكرة التفاهم معRamasside Tours 

o  مذكرة التفاهم معNew Horus  

o  مذكرة التفاهم مع غرفة المنشأت السياحية باالسكندرية 

o    مذكرة التفاهم مع  فندق شيراتون المنتزة 

o   مذكرة التفاهم معSteigenberger Resort- Hurghada  

 ثانيا :االحتفاالت والمناسبات

 االحتفال بيوم عيد االم •

بتنظيم فعاليات االحتفال بيوم عيد االم بغرفة  22/3/2022قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم الثالثاء الموافق 

D 609  حيث تضمنت الفعاليات كلمة القاها المشرف على الكلية شكر فيها العامالت على مجهوداتهم طوال السنة ثم

 هم.تم تكريم
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 حفل إفطار الخريجين •

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة لجنة الخريجين استئناف ا للتقليد السنوي الذي اعتادت عليه جامعة 

إفطارها السنوى و بالتعاون مع إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة حفل إفطار الخريجين يوم الخميس فاروس بإقامة حفل 

بفندق جراند بالزا األسكندرية، والذي حضره إدارة الكلية وأعضاء هيئة  2022إبريل  21رمضان الموافق  20

 .التدريس والهيئة المعاونة وخريجى وطالب الكلية واالداريين

 

 
 

 األنشطة الخيرية ثالثا: 

 االحتفال بيوم اليتيم •

باالشتراك مع باقى كليات جامعة فاروس  1/4/2022قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم الجمعة الموافق 

باالحتفال بيوم اليتيم )األول من إبريل(. وتاتى مشاركة الكلية وطالبها فى هذا اليوم كترسيخ لمبدأ المسؤلية المجتمعية 

طفل كما قاموا باللعب مع االطفال  ٤٠٠وجبات استعدادا لهذا اليوم لعدد الذى تنتهجه الكلية، حيث قام الطالب بأعداد 

طوال اليوم وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم والتى قاموا بالتجهيز لها على مدار االسبوعين السابقين الحتفاالت يوم 

كراسات الرسم وادوات اليتيم وذلك عن طريق تجميع شنط تذكارية لالطفال تشمل العديد من الحلويات وااللعاب و

التلوين. كما تم فى هذا اليوم االستعانة بأحد الشخصيات التنكرية لتقوم باللعب مع االوالد طوال اليوم وهو ما ساهم فى 

 نشر البهجة بين االطفال المترددين على المكان المخصص لتواجد كلية السياحة وادارة الفنادق 
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 مبني النظري بالجامعةبال  توزيع كروت الخير على العاملين •

جنيه 150كروت الخير فئة  90بتوزيع عدد   19/4/2022قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم الثالثاء الموافق 

من فتح هللا ماركت على العاملين بالمبنى النظرى واألمن الخاص بالجامعة . ولقد سبق عملية التوزيع العديد من 

التحضيرات التى قام بها الطالب كحصر أعداد العاملين واألمن وتجهيز كشوف باسماءهم وكذلك االتفاق مع فتح هللا 

على تجهيز كروت الخيربمساعدة أحد خريجين الكلية وكما قام الطالب بتجهيز أكياس صغيرة تحتوى جملة ماركت 

 . على تمر لوضع كروت الخير بها وكتابة اسماء العاملين عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا: حمالت وأنشطة التوعية

 ورشة الترشيد والتدوير من أجل بيئة جامعية أفضل •

م بعنوان 1:30بالدور السادس في تمام الساعة  D 609 بقاعه  12/5/2022تم عقد ورشه عمل يوم الخميس الموافق 

وذلك بتنظيم لجنة  "الترشيد والتدوير من أجل بيئة جامعية أفضل" والتي ألقاها الخريج عمر هشام خريج قسم سياحة

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع لجنة الخريجين
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 خامسا : ملتقيات التوتيف 

 بالكلية    ملتقى التوتيف •

قامت لجنة خدمة المجتمع بالكلية بتنظيم ملتقى التوظيف الخامس وبالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بالجامعة ، حيث 

ضم الملتقى مجموعة و تم ارسال الدعوات الى الشركات السياحية والفنادق المشاركة فى الملتقى قبل إقامته باسبوعين

 كبيرة ومتنوعة من رجال الصناعة كممثلين للمؤسسات السياحية والفندقية وهى كالتالى: 

 

o شركة جراند ايجيبت 

o IOETI منظمة 

o شركة ممفيس 

o شركة بافلي 

o شركة رماسيد 

o شركة تافنت 

o شركة دولفينا 

o شركة ديليكت 

o Bright ways شركة 

o هيئة تنشيط السياحة 

o وزارة السياحة 

o  جراند بالزافندق 

o فندق افريكانا 

o هيلتون جرين بالزا 

o هيلتون كينج رانش 

o شتاينبرجر سيسل 

o هلنان فلسطين 

o شيراتون المنتزة 

o الفورسيزونز 

o فندق بانشيا 

 

قام األستاذ الدكتور/ محمود محي الدين رئيس جامعة فاروس باإلسكندرية بافتتاح الملتقى فى وجود األستاذ الدكتور/  و

رمضان أبو العال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  واألستاذ الدكتور/ محمد نصار المشرف على الكلية ، 

 الكلية وبحضور عدد كبير من الطالب والخريجين.الهيئة المعاونة بووفى حضور أعضاء هيئة التدريس 
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تقديم شهادات تقدير للمؤسسات السياحية والفندقية المشاركة بالملتقى كتقدير للوقت والجهد التى تم وفى نهاية الملتقى 

 .أبدته تلك المؤسسات لحضور الملتقى

 

 
 

 

 سادسا: الندوات والدورات التدريبية وورش العمل 

 التدريبية :الدورات  •

o دورة تدريبية في مهارات فن النحت بالفواكه و الخضروات و تزيين البوفيهات "Food Carving"  

في ضوء حرص كلية السياحه و إدارة الفنادق على تحقيق دورا فعاال في خدمة المجتمع وتنمية البيئه، قام قسم إدارة 

 "Food Carving" اكه و الخضروات و تزيين البوفيهاتالفنادق بإعداد دورة تدريبية في مهارات فن النحت بالفو

 لمجتمع الجامعة من الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين حيث قام الشيف هاني سعيد رئيس قسم

"Garde Manger" بفندق "Grand Plaza Hotel"  بتدريب الحاضرين علي نحت مجموعة من الفواكه

 والخضروات وعمل أشكال عليها. 
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o دورة تدريبية بعنوان حجز الرحالت بأستخدام المواقع االلكترونية  

استكماال لدور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، نظم قسم السياحة دورة تدريبية بعنوان حجز الرحالت بأستخدام 

فى إطار  2021/2022القسم خالل ربيع المواقع االلكترونية وتأتى هذه الدورة كجزء من سلسلة الدورات التى ينظمها 

قائم بعمل  –تحقيق رسالة الكلية لخدمة مجتمع الجامعة وتلبية احتياجاته ولقد قام بأدارة الدورة أ.م.د/ غادة بسيونى 

ولقد تنوع الحضور  ةالمدرس بقسم السياح –رئيس قسم السياحة وقام بإعطاء الدورة التدريبية د/ محمود عبد الرؤوف 

 خريجين وإداريين من مختلف كليات وإدارات الجامعة . –طالب  –أعضاء هيئة تدريس ما بين 

 

 
 

 

  

 

 

 
o " دورة في مهارات صناعة المخبوزاتProfessional Bakery Skills" 

دورة انطالقا من الدور المجتمعى للكلية وتحقيقا لرسالتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام قسم إدارة الفنادق بإعداد 

" لمجتمع الجامعة من الطالب والسادة أعضاء Professional Bakery Skillsفي مهارات صناعة المخبوزات "

هيئة التدريس واإلداريين حيث قام الشيف هاني السعيد رئيس قسم الخباز بفندق جراند بالزا بتنفيذ مجموعة من اصناف 

 French bread, Turkish Bread vocatsha Bread, Pâté,  Croissant, Donuts, andالمخبوزات مثل 

Pantone salee  . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

o  دورة تدريبية بعنوانEmotional Intelligence" 

 Emotionalجامعة فاروس دورة تدريبية بعنوان  -نظمت وحدة الخدمات السياحية بكلية السياحة وإدارة الفنادق 

Intelligence رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس تورز وتعد هذه الدورة من ضمن  -"  والتى ألقاها د.يحيى ابو الحسن

 فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة الخدمات السياحية لخدمة مجتمع جامعة فاروس.
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 ورش العمل  •

o عمل فن االتيكيت لطالب الفرقة الثالثة والرابعه قسم إدارة الفنادق  ورشة 

في إطار إهتمام إدارة الكليه برفع الوعي الثقافي للطالب كأحد الركائز االساسيه التي تشكل شخصية الفرد و تميزه 

دعي فيه أ. دينا ماهر رئيس مؤسسه االتيكيت وإسلوب  تم تنظيم يوما ثقافيا   ،عن أقرانه و تعمل علي خلق أجيال مبدعه 

 عن البروتوكول و االتيكيت وكيفة التعامل في بيئة العمل لطالب القسم. الحياه والتي قدمت سيادتها خالله ورشة عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا :الوحدات االنتاجية 

o  االنتاج الفندقيوحدة 

استطاع قسم ادارة الفنادق بتفعيل دور وحدة االنتاج الفندقي في خدمة المجتمع وزيادة فرص التدريب الفعلي للطالب 

خاص بمؤتمر كلية مثل ذلك ال 2021/2022خالل العام الجامعي   Coffee Breaksحيث قاموا بتنفيذ مجموعة من   

بقاعة المؤتمرات )قاعة ا. محمد رحب( بجامعة  2022-3-12-11اللغات والترجمة الذي انعقد يومي الجمعة والسبت 

"  Canapé/ Salizon / Gateau soirée / Mini bakeryفاروس من خالل اعداد مجموعة من االصناف  منها  

 وذلك تطبيقا النماط التعليم التفاعلي من خالل المحاكاة الفعلية لصناعة الضيافة.
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o  السياحيةوحدة الخدمات 

فى تدريب طالب  2021/2022قامت وحدة الخدمات السياحية كأحد محاكيات الكلية بدور فعال خالل العام الجامعى 

 قسم السياحة مما عمل على إكساب الطالب المزيد من الخبرات والمهارات العملية.

كما قامت الوحدة بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمجتمع جامعة فاروس مثل دورة "حجز الرحالت بأستخدام 

 المواقع االلكترونية". 

باألضافة لما سبق تقوم وحدة الخدمات السياحية بكلية السياحة وإدارة الفنادق بطرح مجموعة من البرامج والرحالت 

 .فاروس بأسعار تنافسية المميزة ألعضاء مجتمع جامعة

 مثل:برامج متعددة كما تقدم الوحدة 

o رحالت وبرامج حسب الطلب 

o حجز الفنادق 

o حجز  تذاكر طيران لكافة الوجهات الداخلية والخارجية 

o خدمة االتوبيسات السياحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o الوسائل المستخدمة في قياس رضاء األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل 

ولقد تم قياس مسييتوى رضيياء األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة و قياس مسييتوى رضييا منظمات 

من  2021/2022سييييوق العمل والمجتمع المدني عن مسييييتوى أداء الكلية ومسييييتوى الخريجين خالل العام الجامعي 

 المعنية.  خالل مجموعة من اللقاءات واالستبيانات التي تم توزيعها على األطراف

ومن أهم األستبيانات التى تم توزيعها لقياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات المجتمعية التي قدمتها الكلية خالل 

 هي:  2021/2022العام الجامعي 

 استبيان تقييم مدي رضا الجهات المستفيده من أنشطة لجنة خدمة المجتمع  وتنمية البيئة. -

 دريبية التي نفذتها وحدات خدمة المجتمعاستبيان تقييم الدورات الت -

 استبيان تقييم امكانيات خريجي الكلية فى تلبية اختياجات سوق العمل -

 ستبيان رأي الطالب فى البرنامج التدريبي- -

 كذلك تعبر خطابات الشكر الواردة من الجمعيات الخيرية ودور االيتام رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم. -

o ستبيانات واللقاءات عن المقترحات واألجراءات التصحيحية التالية:اسفرت نتائج اال 

عرض المشييييروعات المجتمعية التى يقوم بتنفيذها طالب الكلية على موقع الكلية وإرسييييال نسييييخة منها للهيئات  -

ذات الصييلة مثل مكتب وزارة السييياحة واالثار باألسييكندرية ومحافظة األسييكندرية واألدارة المركزية للسييياحة 

  .والمصايف لدراسة إمكانية األستفادة منها

تفعيل العديد من بروتكوالت التعاون مع المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المتعلقة وزيادة  -

  .بذوي األحتياجات الخاصة

  تشجيع األنشطة التي تتعلق بتنمية البيئة وتشجع على تبني فكر األستدامة. -

 تتعلق بنشر الوعي بأهمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة.زيادة عدد الورش التى  -
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