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 بكلية السياحة والفنادق استراتيجيات التعليم والتعلم           

 1022ـ 1022أكتوبر  6بجامعة 

 : المقدمة

أفضل أساليب إلى التعليم والتعلم إلى الوصول استراتيجية تسعى الكلية من خالل      

دارة الفنادق ـ الدراسات إ) مقررات برامج الكلية التعليمية التعليم التى تناسب تدريس 

بأهداف ومحتوى كل  الربطساليب األطرق والهذه  وتحقق( السياحية ـ اإلرشاد السياحى 

 تعليمية المناسبة البيئة ال مع العمل المستمر لتطويروتنوع طرق التقويم للطالب مقرر 

من فنادق و متاحف و نماذج ) من إمكانيات مادية وكوادر بشرية ونماذج تعليمية 

مع المتابعة والتأكيد دوريا على (  والتدريب على البرامج اإللكترونية شركات الطيران و

 الوقوف على مدى ما يتحقق من مخرجات التعلم ومتابعة إحصائيات نتائج اإلمتحانات

فى مجال  الوصول بخريج الكلية إلى مستوى متميز تحقيق رسالة الكلية وحتى يمكن 

  (ا و تعليميا ومهنيا آخالقي) السياحة والفنادق 

 عادل حسين همام / د.أ

 السياحة والفنادق عميد كلية 
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 اكتوبر 6جامعة  – الفنادق و السياحة عن كلية تاريخية  نبذة

    فأأأأأ   أأأأأنو ( 342) كتأأأأأالق اأأأأأ  وق ر  م   أأأأأار  ر أأأأأ   6  فنأأأأأ دع     أأأأأو  د ره  أنشأأأأأية السأأأأأو    أأأأأس  و

، توأأأأام    لسأأأأو جأأأأيم اأأأأق      لس سأأأأو  . م3222 /6999ر  أأأأو فأأأأ     أأأأ م   ار  أأأأ   م،  لأأأأاأة   ا6996

 :ت نح در و   ب   ارياس ف    تخصص ة   ت  سو  سث

 .  ار   ة    س  سو .أ 

 .  ار   ة   فنا سو  .ب 

 .إلارش د    س حي  .ج 

ط  ب   ط  بو، تل  ذ ك تخقج  32ا    ل  عاد  3222    اف و ألا ل   ن    لسو ف  يانسا ي   ا ت  تخق 

    ث  ثأو ف  ق ع أو علأ  نفأال   يالأو   ار  أسو     أأ  يبأاأ   تخصأح فالأ  اي أا    أ       اف و   ث نسأو 

تأ  تلأايث   يالأأو   ار  أسو  ق لأو   ب أأ  ارياس  3222  فأ  عأأ م .   ت لس سأو  أن   فق أو ألا لأأ   ب شأق 

ج   لأأأأ   سأأأأث يبأأأأاأ   تخصأأأأح ةلأأأأ   أأأأن   فق أأأأو   ث نسأأأأو  ت أأأأاي   فق أأأأو ألا لأأأأ  ع  أأأأو    فأأأأو    أأأأي   ستخأأأأق 

 .3229دف  تل  ف  يانسا 

تأأأأأأ    ا فوأأأأأو علأأأأأ    يالأأأأأأو   ار  أأأأأسو  م ايأأأأأأا   ل أأأأأ ع ة    ت أأأأأا   ذ أأأأأأك ت شأأأأأس   أأأأأأ   3266  فأأأأأ  عأأأأأ م 

 كتأأالق فأأ  تلايأأ  ندأأ م   ار  أأو ا  فأأو السأأ ة  م    أأو  لأأ  ندأأ م    أأ ع ة  6   س  أأو      أأو م    أأو 

 3266/3263فأأأ     أأأ م   ار  أأأ   (  أأأ ع ة    ت أأأا   )  تبأأأاأ   ار  أأأو فأأأ     لسأأأو ةلأأأ     ندأأأ م .    ت أأأا 

 .م3264/3262 ستخقج   ل  دف  تل  ف  ع م 

                                                        



 0206ـ 0266أكتوبر    6ليم والتعلم بكلية السياحة والفنادق   بجامعة  استراتيجية التع

4 
 

 

 رؤية الجامعة

 أكتوبر ألن تكون صرحاً رائداً للتعليم الجامعي المتميز محلياً وإقليمياً   6تسعى جامعة  

 رسالة الجامعة   

أكتوبر أولى واكبر الجامعات الخاصة في مصر وتضم مجتمعا طالبيا متعدد الثقافات باإلضافة إلى قاعدة خدمية طالبية  6جامعة 

وتسهيالت تعليمية شاملة ومتكاملة ، وتلتزم الجامعة بإعداد خريجين على مستوى الكفاءة والمهارة الالزمة سوق العمل ، من 

تزم بمعايير مرجعية تكسب الطالب المعرفة المتميزة ، والمهارات التي تعزز قدراتهم على المنافسة ، خالل تقديم برامج تعليمية تل

كما تلتزم الجامعة بدعم وتقديم األبحاث التطبيقية . وكذلك توفير البيئة التعليمية الداعمة لعملية التدريب و التعلم المستمر

 .حلية والعالمية في إطار من الحرص على القيم ودعم الهوية، وفرص الشراكة الموالخدمات المجتمعية المتميزة

 

 

 

 الرؤية
أكتوبر مؤسسة تعليمية متميزة  فى مجال التعليم السياحى  والفندقى  6السياحة والفنادق جامعة كلية 

 واإلرشاد السياحي ، ولها مردود إيجابي بالمجتمع محليا وأقليما

 

 الرسالة
أكتوبر بإعداد خريج متميز في مجاالت السياحة والضيافة  6فنادق جامعة تلتزم كلية السياحة وال      

واإلرشاد السياحي من خالل دعم األنشطة الطالبية األكاديمية والخدمية وتطوير البرامج التعليمية إلكتساب 

كة الفعالة مهارات الفهم والمعرفة وتنمية المهارات العملية في المجاالت المتعلقة بصناعة السياحة،  والمشار

 .األقليمى لتلبية احتياجات المجتمع  مع اإلرتقاء بالبحث العلمى على المستوى المحلي و

 

 

 
 تطوير الخدمات التعليمية لزيادة القدرة التنافسية للكلية : الغاية االولى

 

 .اإلرتقاء بالبحث العلمى والمشروعات البحثية: الغاية الثانية

 

 لكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئةتحقيق دور ا: الغاية الثالثة
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وضعت الكلية مجموعة من السياسات التي من شأنها دعم تحقيق غاية الكلية وأهدافها اإلستراتيجية المرتبطة بها في 

 :في التالى  التعليم والتعلم اآلخرى وتمثل هذه السياسات

 والـتأكد ( دق ـ الدراسات السياحى ـ اإلرشاد السياحى إدارة الفنا) البرامج التعليمية و المقررات الدراسية  توصيف

 .من تحقق مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة 

   إجراء المراجعة  الدورية داخليا وخارجيا 

  بمشاركة راى االطراف المجتمعية ذات الصلة بدراسة الكلية في مجال تطوير البرامج والمقررات الدراسية

 .السياحة والفنادق 

 افة الموارد المالية والمادية وتسهيالت التعليم والتعلم بالكليةتوفير ك. 

  السعى إلستخدام نظم التعليم االلكترونى والوسائط التعليمية      . 

 يتناسب مع أعداد الطالب بالكلية طبقا للمعدالت المرجعية  اإللتزام  بكفاية  أعضاء هيئة التدريس بما. 

 هيئة التدريس  لتدريس المقررات الدراسية لبرامج الكلية التعليمية الثالث مالئمة التخصصات العلمية  ألعضاء 

  لتحقيق أكبر قدر (إدارة الفنادق ـ الدراسات السياحى ـ اإلرشاد السياحى )تطوير سياسات القبول في التخصصات

 .ممكن من المواءمة بين رغبات الطالب واألماكن المتاحة في التخصصات المختلفة

 اع واالبتكار والتعلم الذاتي لدى الطالبتشجيع اإلبد. 

 تطوير نظم تقويم الطالب. 

  تقديم الدعم  واإلرشاد الطالبى  بالفرق والتخصصات المختلفة بالكلية 

 سعى الكلية بتحقيق جميع النتائج التعليمية المستهدفة فى الخريج بشكل مالئم 

 خرجات التعلم المستهدفة الحرص على التأكد من مدى قياس الورقة اإلمتحانية لتحقق م 

  اإلعالن عن جدول االمتحان في المواعيد المناسبة 

  الخروج بنتائج و مقترحات تساعد على التحسين و التطويروعرض ومناقشة وتحليل  نتائج اإلمتحانات في المجالس الرسمية. 

  بنتيجة التظلمفتح باب التظلم للطالب من نتائجهم بعد اعالن نتائج االمتحانات و إخطار الطالب 

 يةمتابعة قياس رضا الطالب عن العملية التعليمية والتسهيالت والخدمات الداعمة للعملية التعليم. 

  تلتزم الكلية بتطبيق قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الداخلية المنظمة عند تعيين السادة اعضاء

 .عهم طيلة فترة عملهمهيئة التدريس والهيئة المعاونة وفي التعامل م

  بشأن تنظيم الجامعات والخاصة بعدم جواز  1492لسنة  44من قانون رقم  103تلتزم الكلية بتطبيق المادة رقم

 .إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل
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 مكونات استراتيجية التعليم والتعلم

 األهداف التعليمية -1

 .نظمها ليسير وفقها في تدريسهوي المحاضرالتحركات التي يقوم بها  -2

 .األمثلة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف -3

 السياق التعليمي والتنظيمي  -4

 .استجابات الطالب بمختلف مستوياتهم والناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخطط لها -5

 م والتعلماألطراف المشاركة فى اعداد استراتيجية التعلي

 (إدارة الفنادق ـ الدراسات السياحية ـ اإلرشاد السياحى )   بالكليةالعلمية األقسام  .1

الفنادق والمؤسسات السياحية وشركات ) ذات العالقة بدراسة الكلية  األطراف المجتمعية مثل أصحاب الشركات .2 

 (الطيران 

  الطالب .3

 :  هداف اإلسترتيجيةاأل

 ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ستراتيجية التعليم والتعلم تحديد مفهوم إ -1

إدارة الفنادق ـ الدراسات السياحية ـ )  لتدريس مقررات كل برنامج تعليمى  اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة -2

 تحقق مخرجات التعلم المستهدفة  (اإلرشاد السياحى 

 الجيدةالمناسية و ومتطلبات االستراتيجية ريج السياحة والفنادق خ لمواصفات  الفهم والمعرفةإكتساب مهارات   -4

فعالية العملية التعليمية وإكساب الطالب التعظيم االستفادة من طرق ووسائل التعليم والتقييم الحديثة لزيادة ـ 5

 .المعلومات والمهارات الالزمة

 ة للتعليم والتعلم في أنفي ضوء ذلك فإنه يتمثل القاسم المشترك بين االستراتيجيات الجيد

 :يكون الطالب محور العملية التعليمية 

 .فاعال في اكتساب المعلومات وليس مستقبال فحسب لها -1

 .ممارسة األنشطة والمهام التعليمية -2

 .نتائجالفي ضوء  حديد المستوى والتطور ي -3

 .التعلم الذاتي والتعلم التعاوني– 4

 .خاذ القراراتالبحث عن المعارف، وحل المشكالت وات - 5

 .سعى لمزيد من التعلم واكتساب المهاراتال -6
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 بالكلية مواصفات استراتيجية 

 روعى عند إعداد استراتيجية التعليم والتعلم 

 . ـ المرونة والقابلية للتطوير 1

 ـ أن ترتبط بنواتج التعلم المستهدفة من المقرر الدراسي3

 .الكليةـ مراعاة اإلمكانات التكنولوجيا الحديثة ب5

  تحفيز الطالب على التعلم الذاتيـ 7

 . ـ تتناسب عدد الطالب2 

 ـ  مراعاة الفروق الفردية بين الطالب4

 تنمية مهارات التفكير والعمليات العقليةـ 6

 

  -:خطوات اعداد  الخطة

 : تم وضع اإلستراتيجية من خالل الخطوات المنهجية

 :معيار التعليم و التعلم وذلك عن طريق اآلتي عمل  ئة المعاونة  بالكلية مع فريقمشاركة من جميع أعضاء هيئة التدريس والهي

ـ ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن أساليب التدريس والتقويم المختلفة والتي اشتملت علي مناقشات مع أعضاء هيئة 1

 .بالتدريس وعصف ذهني عن أنسب الطرق التي يجب اتباعها في التدريس والتقويم للطال

ستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة وقد تم ذلك بمشاركة أعضاء من هيئة ـ استبيانات ال2

 .اإلستراتيجية إعداد الستفادة منها في لتحليل نتائج هذه اإلستبيانات و  والهيئة المعاونة  التدريس

والمقررات الدراسية  (إدارة الفنادق ـ الدراسات السياحية ـ اإلرشاد السياحى )    التعليمية ـ اإلطالع علي توصيف البرامج 3

بهدف التعرف علي طرق التدريس والتقويم المتبعة في المقررات المختلفة ومخرجات التعلم المطلوبة لكل برنامج واالستفادة 

 .بها في كتابة اإلستراتيجية

الكلية التعليمية و مواصفات الخريج المطلوبة عن طريق استبيانات ومناقشات تمت  اإلستفادة بآراء المستفيدين  في برامجـ 4

 .خالل ورش عمل وندوات للمستفيدين

ـ اجتماعات متعددة لفريق معيار التعليم والتعلم لوضع اإلستراتيجية في صورتها النهائية بما يتوافق مع آراء أعضاء هيئة 5

 .لي توصيف البرامج والمقرراتونتائج االستبيانات وبناءا ع التدريس
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 الضعف القوة
آليات لمراجعة واستراتيجية للتعليم والتعلم  موثقة  -1

 وتحديث  استراتيجية للتعليم والتعلم موثقة

ـ  آليات للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة 2

 التدريس والهيئة المعاونة 

موثقة ومعلنة  ـ آليات للتعامل مع مشكالت التعليم المختلفة3

الكثافة العدادية ـ ضعف حضور الطالب  ـ الدروس )منها 

 وأجراءات لقياس مردودها ـ ( الخصوصية 

مكتبة )ـ توافر العديد من التسهيالت التعليمية المتميزة 4

مركزية  معمل حاسب آلى مكيف ومجهز بأحدث البرامج 

( مفتوح ومغلق)متحف  2فندق تعليمى 2عدد . التدريبية

 ذج شركة سياحية بالكلية، مالئمة قاعات المحاضرات نمو

 (و القاعات الدراسية

ـ  توصيف لبرامج تدريب الطالب  موثق وآلية لإلشراف 5

 على التدريب والمتابعة والتقييم موثقة

ـ بروتوكوالت تعاون مبرمة مع المؤسسات السياحية 6

 ومنها بند تدريب الطالب 

نظمة للإلمتحانات بالجامعة ـ دليل للقواعد واألجراءات الم7

موثقة ومعلنة ومعايير لمواصفات الورقة االمتحانية 

وضوابط موثقة للعمل ( موثقة ومعلنة)الموحدة 

بالكنتروالت لضمان عدالة التصحيح و دقة رصد 

الدرجات وآليات لتوثيق وتأمين نتائج اإلمتحانات وإعالم 

ية من ناحية الطالب بنتائج التقويم وتحليل الورقة ىاإلمتحان

 الشكل والمضمون موثقة ومفعلة 

 .ـ إستخدام نظام الممتحنين الخارجيين فى مشروع التخرج8

ـ  آليات للتعامل مع تظلم الطالب من نتائج االمتحاناتموثقة 9

ومعلنة وسياسات لعدم تضارب المصالح  عند إعداد لجان 

 اإلمتحانات موثقة ومعلنة ومفعلة 

ضا الطالب شامل عن الخدمة ـ إستطالعات دورية لر11

 الجامعة  موثقة 

األهداف العامة إلستراتيجية التعليم والتعلم عامة وغير قابلة للقياس وال  -1

  تعكس التوجهات المستقبلية 

وعدم تنوع   التنوع بين اساليب التعليم والتعلم التقليدية وغير التقليدية 2

 سىاساليب التعلم الذاتى وارتباطها  بالمحتوى الدرا

االستفادة من نتائج االمتحانات اونتائج االستقصاء لراى  ضعف  ـ 3

الطالب فى المقررات وكذلك اعضاء هيئة التدريس فى مراجعة 

 استراتيجية التعليم والتعلم

ـ قصور نواتج التعليم المستهدفة واستراتيجيات واساليب التعليم والتعلم 5

الخريج مهارات  إلكساب الطالب مهارات التعلم الذاتى واكساب

 التوظف فهى غيرمواكبة الحتياجات سوق العمل 

ـ  ضعف  وجود  مقررات الكترونية واالستفاده من تحليل نتائج 6

استقصاءات أراء الطالب و نتائج االمتحانات فى البرامج التعليمية و 

 .استراتيجيات العليم و التعلم 

 ببعض البرامج  ـ محدودية دور الكلية فى تيسير التدريب الميدانى7

ضعف وقصور المهارات المهنية وعدم مالئمتها لمهارات التوظف و

) العملية واحتياجات الطالب وسوق العمل للبرامج الثالث برامج 

 ( الدراسات السياحية–ادارة الفنادق  –االرشاد السياحى 

ـ محدودية تنوع اساليب التقويم ومالئمتها مع مخرجات التعلم المستهدفة 8

يتم قياسها للمقررات وقياس تطور نتائج بصفة دورية و تحليل  التى

نتائج امتحانات الطالب على مستوى المقررات والفرق ولم تناقشها 

 بمجالس االقسام والكلية
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 : البنية األساسية و موارد التعلم بالكلية

تهوية ووجود نظم لألمن والسالمة بمبنى فر مبنى للكلية، و هو يمتاز بالمناخ الصحى من حيث اإلضاءة واليتواـ 1

الكلية كما يتوافر معمل مكيف ومتصل باالنترنت ومجهز بكافة الوسائل الالزمة للعملية التعليمية تتيح 

 .استخدامهما لكافة الطالب بالكلية

ذج لشركة تتوافر قاعات ومدرجات تعليمية مجهزة بالوسائل البصرية طبقا ألعداد الطالب، باالضافة الى نموـ 2

 (.داخلي وخارجي)متحف تعليمي  2سياحية وغرفة لنماذج خدمة االغذية وعدد 

وتقديم الرعاية الصحية للطالب ( بنات -بنين)فندق  2عدد )توفر الجامعة خدمات االقامة للطالب المغتربين  ـ 3

 ة ر قاعة مؤتمرات مركزية بالجامعوالعاملين في المستشفى التعليمي للجامعة كما تتواف

  ونماذج تعليمية للطالب

توجد مكتبة مركزية بالجامعة تحتوى على عدد كبير من المراجع الحديثة وبها قاعات مجهزة لإلطالع ـ 4

 .ويوجد للكلية موقع إليكترونى للكلية باللغتين العربية واإلنجليزية. واالستعارة فضال عن تواجد خدمة االنترنت
 :متحف تعليمي 2كلية عدد يوجد بال:  المتاحف التعليمي ـ  5

 يتضمن مجموعةة من التماثيل المختلفة للعصور التاريخية المختلفة لتدريب : المتحف التعليمي المفتوحـ     

 الطالب وللعرض على زائري الجامعة       

 قطعة تمثل عصور تاريخية مختلفة 110متر مربع ويتضمن 650وتبلغ مساحته : المتحف الداخليـ     

 تضمن كافة التجهيزات والمطبوعات لالغراض التدريبية: موذج محاكاة لشركة سياحيةن ـ 6

 معمل للحاسب االلي لتدريب الطالبـ 9

 

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية
 الوحدة االنتاجية بالفندق

 (والتموين الخارجي –المغسلة  -VIP –المطعم الداخلي  –المطبخ )ـ 

 -VIPاهزة كتموين خارجى باإلضافة إلى إقامة الحفالت واإلجتماعات بقاعة ال وتقوم بإعداد الواجبات الج

 بالكلية وكذلك المغسلة 

 لحجز تذاكر الطيران برامج أماديوسـ 
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 قاعدة بيانات المدرجات والقاعات والفصول الدراسية

 6102/  6102العام الجامعي 

 المساحة النوع عدد

م)
1
) 

 السعة

 (طالب)

الوسائل 

ية التعليم

 المتوفرة

تجهيزات  التهوية اإلضاءة 

ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

األمن 

 والسالمة

 مالحظات الفنيين

8 
قاعة 

 دراسية
8  ×8 

00 

سبورة  2

 كبيرة

 داتا شو

كشافات  2

 إضاءة

مراوح 

 +

 تكيفات

 ال يوجد

األبواب 

 للخارج

 طفاية حريق

 جردل رمل

أمين 

 مدرج

مبنى رقم 

(3) 

1 
مدرج 

 دراسي
10×26 

100 

 طالب

سبورة  1

 كبيرة

 -داتا شو 

 بروجيكتور

شاشة 

 عرض

 2+ مايك

 سماعات

كشاف  30

 إضاءة

2 

تكييفات 

 كبيرة

26 

 مروحة

 ال يوجد

األبواب 

 للخارج

 طفاية حريق

 جردل رمل

أمين 

 مدرج

مبنى رقم 

(2) 

  

 بيانات المتحف التعليمي الخاص بكلية السياحة والفنادق

 1026/1022العام الجامعي 

 عدد
اسم 

 لمتحفا

 المساحة

م)
1
) 

 السعة

 (طالب)

التجهيزا العينات المتوفرة

ت 

 واألثاث

 التهوية اإلضاءة

تجهيزات 

ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

األمن 

 والسالمة
 الفنيين

 العدد الموضوع

المتحف  2

 التعليمى

مستنسخات من --  م600

القطع اآلثرية 

 المختارة للتدريس

 223 كرسى 2 220

 كشاف

22 

 وحةمر

طفاية  

 حريق

فني 

 متحف

خريطة مصغرة     

 مجسمة لمصر

  جردل رمل  تكييف 3  مكتب 2 2

لوحةبأسماء     

الملوك باللغة 

 الهيروغليفية

األبواب   شفاط 2   2

 للخارج

 

لوحة التسلسل     

الزمنى التاريخى 

 لمصر

2   21 

 شباك
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 حة والفنادقبيانات بمعمل الحاسبى األلى الخاص بكلية السيا

 1022/ 1026العام الجامعي 

اسم  عدد

 المعمل

 المساحة

م)
1
) 

 السعة

 (طالب)

 األجهزة المتوفرة
التجهيزا

ت 

 واألثاث

 التهوية اإلضاءة
تجهيزات 

ذوي 

االحتياجا

ت 

 الخاصة

 األمن والسالمة
 الفنيين

 اسم الجهاز العدد

2 1221 

بمبنى  

أحمد 

 عرابى

  
  

8 
م 
 *

2
1
 م 

32 

 لبطا

+ 

جهاز 

 المحاضر

2 

 

جهاز 

كمبيوتر 

كامل 

 للمحاضر

عدد 

(31 )

ترابيذه 

كمبيوتر

عدد + 

(3 )

ترابيذة 

 زيادة

د 
عد
(

2
0
 

ت
ين
س
ور
 ف
به
لم

 )
كم
ح
 ت
حة
و
بل
ة 
هز
ج
م

 .
ع 
اق
و
ب

2 
ا 
ه
من
ل 
بك
ر 
غي
ض
ف 
شا
ك

1 
 ،
به
لم

8 
ا 
هم
من
ل 
بك
ر 
بي
 ك
ف
شا
ك

2 
به
لم
 

 عدد 

شباك  3)

تابع ( تكيف

للتكيف 

المركزى 

 بالمبنى

ـــ
ج
و
 ي
ال 

ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

 

د 
عد
ه 
 ب
ل
عم
لم
 ا
ن
 أ
ن
 م
غم
لر
 ا
ى
عل
ه 
أن
ث 
حي
د 
ج
و
 ي
ال

1 
د 
جو
و
م 
عد
ى 
أل
ة 
اف
ض
ال
با
 ،
ء
ى
ار
و
ط
 ال
ج
ار
خ
 م
يه
عل
ن 
و
تك
ن 
 أ
ب
ج
 ي
ما
 ل
ن
قي
اب
ط
 م
ير
غ
ا 
هم
كن
ول
ب 
با

ق
ري
ح
ة 
اي
طف

. 

د 
عد
د 
ج
و
ي

(
2
 )

ى
فن
 

جهاز  32

كمبيوتر 

كامل 

 للطالب

عدد 

(31  )

كرسى 

بواقع 

كرسى 

لكل 

 مستخدم

داتاشو  2

بمجهز 

بشاشة 

 عرض

( 2)عدد 

سبورة 

 ثايته

 2)عدد 

شباك 

( عادى

بمجهز بـــ 

( 2)عدد  سويتش 2 ستائر 2

سبورة 

 متحركة

( 2)عدد   

تليفون 

 داخلى

( 2)عدد 

 دوالب

( 2)عدد 

سلة 

 مهمالت
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 بيانات إحصائية عن الكلية

 البشريةإلمكانيات ا

 (    15)   إجمالى اعداد اعضاء هيئة التدريس      

  (    13)   إجمالى اعداد اعضاء الهيئة المعاونة    

 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية  خالل ثالث سنوات 

مدرس  إجمالى مدرس مساعد.أ استاذ البيان

 مساعد

 إجمالى معيد

1026/1022 2 0 2 20 2 6 23 

 

 

 العاملين بالجهاز األداري 

 العدد عدد العاملين بالجهاز اإلداري

 1 السكرتارية 

 23 اداريين باإلدارت المختلفة بالجامعة تابعيين لكلية السياحة والفنادق 

 14 عمال 

 38 اإلجمالى
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التعليم والتعلم بالكليةواساليب  استراتيجيات  

   تبنى وتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القومية  بنأءا على ةجات التعلم المستهدفلتحقيق مخر ايسع

(NARS)   لضمان جودة التعليم واالعتمادالصادرة من الهيئة القومية لقطاع السياحة والفنادق 

 : مثل  ترتكز اساليب  التعليم والتعلم على مجموعة من االستراتيجيات الحديثة

 التعليم الذاتي ـ التعليم الغير مباشر ـ تعليم التفاعلي استراتيجية ال 

 (.باإلضافة الى تطوير االستراتيجية التقليدية المبنية على التعليم المباشر)

 أنماط التعليم التقليدية
 

 استراتيجية التعليم المباشر
             المحاضرة واإللقاءـ اسلوب 2

 المحاضرة المطورةـ أسلوب 1 

 

 ة التعليم الغير مباشراستراتيجي
   حل المشكالت واإلستقصاءـ اسلوب 2 

 التماريين والتطبيقات ـ اسلوب  1

 

 استراتيجية التعليم التفاعلى
                  التعليم التعاونى ـ اسلوب 2

 العصف الذهنىـ اسلوب 1

 

 استراتيجية التعليم التجريبى

             الزيارات الميدانية    ـ اسلوب 2

 التعليم في مجموعات ـ اسلوب 1

 
 التقليديةالغير أنماط التعليم 

 

 استراتيجية التعلم الذاتي
                     البحوث       ـ اسلوب  2 

 المشاريع التطبيقيةـ اسلوب 1

 

 : ألكترونىاستراتيجية التعلم ا
 مقرر الكتروني ـ 2  

 تمارين وعمل ابحاثـ 1   
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 التعليم التقليديةماط أن

 

  المباشر عليم التاستراتيجية 

    (:Lectures):  المحاضرة واإللقاءـ اسلوب 2

وتمثل المحاضرات النسبة األكبر في  .تستخدم في المحاضرات والسكاشن التي يعدها ويديرها عضو هيئة التدريس      

من خالل طرح األسئلة لمقرر الدراسى تقدم ابةإلرساء المبادئ األساسي( core courses)المقررات األساسية 

حيث توجه استجابة الطلبة  ليكيف الدرس حسب . والعبارات التي تسمح بالحصول على التغذية الراجعة من الطلبة 

 ومن أمثلة التدريس المباشر . الحاجة

المراجع في تمارينالعمل ،التدريبات وال حلقة البحث،   ضيف زائر،  عرض توضيحي : المحاضرة المطورةـ أسلوب 1

 العلميه

 

 استراتيجية التعليم الغير مباشر

 
              حل المشكالت واإلستقصاءـ اسلوب 2
هي عبارة عن أسلوب يكون فيهعضو هيئة التدريس والطالب في موقف إيجابي حيث أنه يتم طرح القضية أو الموضوع ويتم  

عقب عضو هيئة التدريس على ذلك بما هو صائب وبما هوغير صائب ويبلور كل بعدهتبادل اآلراء المختلفة لدى الطالب ثم ي

 :وتشجع مستويات أعلى من التفكير الناقد ، وغالباً ما تتضمن المكونات اآلتية  شكلةذلك في نقاط حول الموضوع أو الم

 .النتائج من البيانات  استخالصـ    حليل ستقصاء ، جمع البيانات والتاالـ  اقتراح حل ـ  اختيار نموذج ـ     تحديد المشكلة ـ 

 .التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر  ـ  إعادة النظر ـ 

االجتماعي  ش ومواقع التواصلاالنقخلقات وخالل هذه الخطوات في عملية االستقصاء يتبادل الطلبة األفكار من خالل        

 .تهم السابقة وينقلون عملية االستقصاء إلى مشكالت مشابهة الوسائل األخرى ، ويربط الطلبة التعلم الجديد بمعرفو

 وخالل هذه العملية على الطلبة أن يكونوا مشاركين فاعلين في تقويم العملية ونتائج االستقصاء ومراجعتها

 

 التماريين والتطبيقات ـ اسلوب 1

ع ثم الطلب منهم محاولة االجابة عليها يمكن اعطاء الطالب في بداية المحاضرة مجموعة من االسئلة المتعلقة بالموضو

لمدة خمسة دقائق ثم تترك لهم وقفات لتقييم اجابتهم اثناء سير المحاضرة واخذ االجابات بعد التصحيح في نهاية المحاضرة 

 .لكي تدفع الطالب على التفاعل ومتابعة المحاضرة

 استراتيجية التعليم التفاعلى

 
              التعليم التعاونى ـ اسلوب 2

. النقاش   تشجع إستراتيجية العمل الجماعي التعلم الفعال ، إذ تساعد على تطوير التفاعل وعادات اإلصغاء الجيد ومهارات 

- :ومن أمثلة استراتيجيات العمل الجماعي 

    تدريب الزميلـ                               المناقشة ـ 

 .التعلم الجماعي التعاون ـ                               .المقابلة ـ 

 ( .round robin)الطاولة المستديرة ـ 

عضو هيئة التدريس والطالب في موقف إيجابي حيث أنه يتم طرح القضية أو  هي عبارة عن أسلوب يكون فيه

دريس على ذلك بما هو صائب وبما الموضوع ويتم بعدهتبادل اآلراء المختلفة لدى الطالب ثم يعقب عضو هيئة الت

 .هوغير صائب ويبلور كل ذلك في نقاط حول الموضوع أو المشكلة

 :وتشجع مستويات أعلى من التفكير الناقد ، وغالباً ما تتضمن المكونات اآلتية 

 .اختيار نموذج ـ 2                            .تحديد المشكلة ـ 1
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 .االستقصاء ، جمع البيانات والتحليل ـ 4                                .اقتراح حل ـ 3

 التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر  –إعادة النظر ـ 6         .استخالص النتائج من البيانات ـ 5

ش ومواقع التواصل االجتماعي االنقلقات حوخالل هذه الخطوات في عملية االستقصاء يتبادل الطلبة األفكار من خالل 

 .سائل األخرى ، ويربط الطلبة التعلم الجديد بمعرفتهم السابقة وينقلون عملية االستقصاء إلى مشكالت مشابهة الوو

 وخالل هذه العملية على الطلبة أن يكونوا مشاركين فاعلين في تقويم العملية ونتائج االستقصاء ومراجعتها

 

  Brain storming العصف الذهنىـ اسلوب  1 

كبر عدد ممكن من االفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات العلميه من اشخاص مختلقين في عتمد علي طرح اي

اقتصادية ال تتطلب غير مكان ، من مميزات هذه االستراتيجيه انها ال تحتاج الي تدريب طويل. وقت قصير

 .مناسب ومجموعه من االوراق واالقالم

 

 استراتيجية التعليم التجريبى

 

 الميدانية    الزيارات ـ اسلوب 2

والتدريب الميدانى لطلبة قسمى المصرى لطلبة قسم اإلرشاد السياحى للمتحف يدانية زيارات ميعتمد على 

 .فى شركات السياحة وسالسل الفنادق الدراسات السياحية وإدارة الفنادق

   

 التعليم في مجموعات ـ اسلوب 1

فسوف تتطور لديهم خاصية االعتماد المتبادل  عندما يعمل الطلبة مع بعضهم بعضاً لتحقيق هدف مشترك 

ويؤدي العمل الجماعي إلى دعم الزمالء ، و بناء تفاعل . والمساءلة الشخصية للمساهمة في نجاح المجموعة 

 ( .طالب -معلم)كبديل تفاعل المعلم مع الطلبة ( طالب -طالب)الطلبة مع بعضهم 
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 ديةالتعليم الغير تقليأنماط 
 

 استراتيجية التعلم الذاتي
 
 البحوث     اسلوب ـ  2 

                       
، علي قدرات الطالب الذاتيه في تحصيل المعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبه الكليه او من خالل شبكه االنترنتيعتمد 

ا يساعد الطالب علي التقدم والتطور وتعلم كل تهدف هذه االستراتيجيه الي تنميه مهارة الطالب علي مواصله التعليم بنفسه مم

يتم تطبيق هذا االسلوب في المشاريع التي تطرح لكل مقرر دراسي وكذلك قي مشاريع ، ما هو جديد في مجال تخصصه

 .  التخرج

 :ومن أهمية التعلم الذاتى

 .أن يأخذ الطالب دورا ايجابيا ونشيطا فى التعلم -1 

 . المهارات الالزمة لمواصلة تعليم نفسه بنفسه ويستمر معه مدى الحياة أن يمكن الطالب من اتقان – 2

 . اعداد اآلبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسئولية تعلمهم بأنفسهم -3

 .تدريب الطالب على حل المشكالت وايجاد بيئة خصبة لالبداع -4

 :ومن هنا تتضح أهمية أهداف التعلم الذاتى وهى

 وعادات التعليم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتى بنفسه اكساب الطالب مهارات -1

 يتحمل الطالب مسئولية تعليم نفسه بنفسه -2

 المساهمة في عملية التجديدالذاتى للمجتمع -3

 بناء مجتمع ذاتى للتعلم -4

 تحقيق التربية المستمرة مدي الحياة -4

 

 التطبيقية المشاريعـ اسلوب 1
 

 لقسمى الدراسات السياحية وإدارة الفنادق بالكلية ( 2( )1)ويستخدم من خالل مشاريع التخرج 

 

 : ألكترونىاستراتيجية التعلم ا
 

 في المحاضرات والسكاشن بالنسبة للطالب  ويستخدم 

 

 من امثلة التعليم االلكتروني

  مقرر الكتروني 

 تمارين وعمل ابحاث 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم والتعلم  

 (حجز الطيران ) يوس برنامج أمادو 

   (حجز الفنادق ) برنامج اوبرا 

  برنامج أحصائىSPSS    

 X-Class Aveo برنامج لغات 

 

 اإلرشاد األكاديمي 

  يحدد القسمم لكمل طالمب مرشمدا أكاديميما ممن أعضماء هيئمة التمدريس فمي نفمس التخصم  المذي يرغمب

 .اإلرشاد خالل فترة دراسة الطالب و يقوم المشرف األكاديمي بتقديم النصح و. الطالب التسجيل فيه
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 ( إدارة الفنادق ـ الدراسات السياحية ـ اإلرشاد السياحى  )من خالل توصيف مقررات التدريب الميدانى للبرامج التعليمية 

 والتأكد على التوافق مع المعايير األكاديمية وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة ومنها المهارات العملية 

 

 الشراف والمتابعة والتقييم للتدريب الميدانى الخاص بطالب كلية السياحة والفنادقالية ا

 :بالئحة الساعات المعتمدةبالكلية على االتى(  7) ينص البند رقم 

 8ساعة دراسية معتمدة أن يؤدي تدريبا عمليا خالل اإلجازة الصيفية لمدة  61يلتزم الطالب بعد اتمام 

أسابيع في مجال التخصص،  ويعتبر التدريب شرطا ً للتخرج، وال يتخرج الطالب إال  4أسابيع منها على األقل 

 .بعد أداء التدريب

 :الية االشراف والمتابعة

عميد الكلية بارسال خطاب الى جهة التدريب المدونه فى نموذج طلب تدريب / يقوم االستاذ الدكتور .1

 .التابع له الطالبميدانى والتوقيع علية بعد توقيع رئيس القسم العلمى 

 .يكلف رئيس القسم احد اعضاء هيئة التدريس باالشراف على التدريب الميدانى لطالب قسمه .2

يتم ارسال نموذج الستمارة تقييم جهة التدريب مع خطاب التدريب الموجهة حتى يتثنى لجهة التدريب  .3

 .تقييم الطالب واعتماد التقييم اداريا

ب باعداد نموذج او استمارة تقييم التدريب الصيفي تتضمن بعض يقوم المشرف الداخلى على التدري .4

 .البيانات كالمهارات الفنيه المكتسبة ونقاط القوة  والضعف التى واجهها بالتدريب

 .يقوم الطالب باعداد تقريرا مفصال عن التدريب ويقدمه الى المشرف الداخلى عن التدريب بالقسم .5

التقارير العلمية المعدة من قبل الطالب مرفقا بها استمارات يقوم المشرف الداخلى بالقسم بتجميع  .6

االستنيان الموجهة الى جهة التدريب واستمارة التقييم الخاصة بالمشرف الداخلى عن التدريب وارسالها 

 .الى رئيس القسم العلمى

 .يقوم القسم ممثال فى اعضاء هيئة التدريس بمناقشة الطالب فى التقارير .7

يوفر فرصةالتدريب لنفسه داخل مصر او خارجها بدون اى التزام من جانب الجامعة يجوز للطالب ان  .8

 .او الكلية فيما يتعلق بالتكاليف المادية او السفر او التاشيرات او اى التزامات اخرى

يجب على الطالب االلتزام بمواعيد ونظام المؤسسة التى يتدرب فيها ويكون خالل فترة التدريب خاضعا  .9

 .المؤسسة وعند حدوث اى مشكلة عليه ان يخطر المشرف االكاديمى للكلية لنظام هذه
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 إستطالع أراء األقسام العلمية بالكلية نموذج

 فى تحديد أنماط  وأساليب التعلم والتعلم ومدى توافها مع مخرجات التعلم المستهدفة 

 √ انماط التعليم القسم العلمى 

 

X 

التى اساليب التعليم والتعلم المستخدمة 

تناسب تدريس مقررات البرنامج 

 التعليمى

√ 

 

    X      

 (ILOs) المخرجات التعليمية المستهدفة 

 المعرفة

 و الفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

 المهنية

المهارات 

 العامة

نمط التعليم  قسم إدارة الفنادق

 التقليدى

 استراتيجية التعليم المباشر 

       المحاضرة واإللقاء

      المحاضرة المطورة 

 استراتيجية التعليم الغير مباشر

      حل المشكالت واإلستقصاء

      التماريين والتطبيقات 

 استراتيجية التعليم التجريبى 

      الزيارات الميدانية    

      التجارب المعملية   

      التعليم في مجموعات 

 استراتيجية التعليم التفاعلى

      التعليم التعاونى 

      العصف الذهنى 

نمط التعليم الغير  

 تقليدى

 استراتيجية التعليم الذاتــــــي 

      البحوث 

      المشاريع التطبيقية 

  استراتيجية التعليم اإللكتروني

 On line test      

 learning_E      

 Vedio Conference      

  مقرر الكتروني      

قسم الدراسات 

 السياحية

نمط التعليم 

 التقليدى

 استراتيجية التعليم المباشر 

       المحاضرة واإللقاء

      المحاضرة المطورة 

 استراتيجية التعليم الغير مباشر

      حل المشكالت واإلستقصاء

      لتماريين والتطبيقات ا

 استراتيجية التعليم التجريبى 

      الزيارات الميدانية    

      التجارب المعملية   

      التعليم في مجموعات 

 استراتيجية التعليم التفاعلى

      التعليم التعاونى 

      العصف الذهنى 

نمط التعليم الغير  

 دىتقلي

 استراتيجية التعليم الذاتــــــي 

      البحوث 

      المشاريع التطبيقية 

  استراتيجية التعليم اإللكتروني

 On line test      

 learning_E      

 Vedio Conference      

  مقرر الكتروني      

قسم اإلرشاد 

 السياحى

نمط التعليم 

 التقليدى

 اتيجية التعليم المباشراستر 

       المحاضرة واإللقاء

      المحاضرة المطورة 

 استراتيجية التعليم الغير مباشر

      حل المشكالت واإلستقصاء

      التماريين والتطبيقات 

 استراتيجية التعليم التجريبى 

      الزيارات الميدانية    

      عملية   التجارب الم
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      التعليم في مجموعات 

 استراتيجية التعليم التفاعلى

      التعليم التعاونى 

      العصف الذهنى 

نمط التعليم الغير  

 تقليدى

 استراتيجية التعليم الذاتــــــي 

      البحوث 

      المشاريع التطبيقية 

  إللكترونياستراتيجية التعليم ا

 On line test      

 learning_E      

 Vedio Conference      

  مقرر الكتروني      
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 من مقررات برامجها التعليمية  تراعي أساليب تقويم الطالب بالكلية قياس مخرجات التعلم المستهدفة 

 (ات السياحية ـ اإلرشاد السياحى إدارة الفنادق ـ الدراس) 

 والتي تم تحقيقها من خالل أساليب التعلم السابقة 

 :ويشمل البرنامج عملية تقييم كاملة لكافة االنشطة الطالبية بطرق حديثة ومتعددة مثل  

  التقييم المستمر على مدار العام الدراسى(Formative assessment) . 

  التكليفات المختلفة(Assignments & researches)  . 

  تقييم االداء العملى(Practical)  والتطبيقى(Applied) . 

  االمتحانات القصيرة(Quizzes) . 

  التقييم النهائى.(Summative assessment) 

 االمتحانات العملية والتطبيقية. 

 االمتحانات النظرية التحريرية. 

 االمتحانات الشفهية. 

 

 :نظام االمتحانات و التقييم

 41%  مننن الدرجننة لمواجهننة متطلبننات أعمننال السنننة و النشنناط العلمنني و متابعننة االنتظننام فنني

 .الدراسة

 من جملة درجات التقييم%  41 أعمال السنة وتشكل

 درجة للحضور 15:       موزعة كالتالى     

 درجات لألبحاث والمشاركة والتفاعل داخل المحاضرة 11                              

 درجة المتحان منتصف الترم 15                              

 61 % لالمتحان التحريريمن الدرجة . 

  على االمتحان التطبيقي% 61المواد التطبيقية تكون الدرجة. 

  للتحريننننننري ،                       % 41المننننننواد المشننننننتركة بننننننين التطبيقنننننني و النظننننننري تكننننننون الدرجننننننة

 .للتطبيقي% 21

  المشروع : 

o عتبر المشروع مادة متصلة ي. 

o  منن الدرجنة علنى النشناط العلمني و أعمنال السننة و % 51تحتسب درجات المشروع بواقع

علنى مناقشنة المشنروع بعند % 51االنتظام في حضور المحاضرات طوال العام الدراسني، 

 .امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعد يحدده مجلس الكلية

o مشروع يعاد تسجيله لنفس المقرر في العام الدراسي التاليفي حالة رسوب الطالب في ال . 

 :مع اإللتزام بالتالى 

 ـ االئحه الداخليه لنظام تقييم الطالب شامله مواعيد تحديد االمتحانات 

 .ـ قواعد نظام الرافة وقرارات تشكيل لجان التصحيح 

 

 :تقسم السنة األكاديمية الى ثالثة فصول دراسية على النحو التالى

 .اسبوع 15يبدأ فى شهر سبتمبر ولمدة (: فصل الخريف)الفصل الدراسى الرئيسى االول  -

 .اسبوع 15يبدأ فى شهر فبراير ولمدة (: فصل الربيع)الفصل الدراسى الرئيسى الثانى  -
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اسابيع مكثفة تعادل ساعات اتصال  8يبدأفى شهر يوليو ولمدة : الفصل الدراسى الصيفى -

 .الفصل الرئيسى المقرر لما يناظرها فى

 ال تشمل اسابيع الدراسة فى الفصول الدراسية فترة االمتحانات

 

 : األجراءات

تعقد امتحانات النقل وامتحان البكالوريوس في نهاية كل فصل دراسي من العام الجامعي في المقررات  .1

بحرمان الطالب التي درسها الطالب ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختلفة قرارا 

 % .75من التقدم إلى االمتحان في المقررات التي ال تستوفى فيها نسبة الحضور وهى 

يؤدى الطالب االمتحانات المقررة في نهاية الفصل وان يكون النقل إلى الفرقة األعلى بحد أقصى مادتين  .2

 .من مواد التخلف 

مليا وشفهيا فان تقدير الطالب في هذا المقرر إذا تضمن االمتحان احد المقررات امتحانا تحريريا وأخر ع .3

 . يتكون من مجموع درجات التحريري والعملي والشفهي باإلضافة إلى إعمال السنة

 يعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري غائبا في امتحان المقرر وال يرصد له نتيجة .4

 ة وضع الدرجاتيتم إشراك ممتحنين خارجيين من خارج الجامعة للتأكيد من حيادي .5

 .يتم اإلعالن عن جدول االمتحان في المواعيد المناسبة .6

 يعلن الجدول باألقسام ولوحات اإلعالنات بالكلية وعلى موقعها االلكتروني .7

 يفتح باب التظلم من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون والطالب .8

 يخطر الطالب بنتيجة التظلم .9

 .لتطوير األداء م واللجنة الخاصة للمناهجتعرض نتائج االمتحانات لتحليلها على األقسا .11
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 مصفوفة إتساق المعايير األكاديمية 

 وإستراتيجيات التدريس والتقويم ( إدارة الفنادق)لبرنامج 

 المعايير األكاديمية المرجعية للبرنامج       

 التقويم  إستراتيجيات التعليم والتعلم

استراتيجية 

التعليم 

 لمباشرا

استراتيجية 

التعليم الغير 

 مباشر

استراتيجية 

 التعليم 

 التفاعلى

استراتيجية 

التعليم 

 الذاتــــــي

استراتيجية 

التعليم 

 اإللكتروني

إختبارات  أخرى

 ىحريرالت

إختبارات 

 الشفوى

أعمال السنة 

 تمارين

إختبارات 

فصلية 

 ومعملية

مشروعات 

 جماعية 

 و فردية

            

            

            

            

            

            

 

 مصفوفة إتساق المعايير األكاديمية 

 وإستراتيجيات التدريس والتقويم ( الدراسات السياحية )لبرنامج 

 المعايير األكاديمية المرجعية للبرنامج       

 التقويم  إستراتيجيات التعليم والتعلم

استراتيجية 

التعليم 

 لمباشرا

استراتيجية 

التعليم الغير 

 مباشر

استراتيجية 

 التعليم 

 التفاعلى

استراتيجية 

التعليم 

 الذاتــــــي

استراتيجية 

التعليم 

 اإللكتروني

إختبارات  أخرى

 ىحريرالت

إختبارات 

 الشفوى

أعمال السنة 

 تمارين

إختبارات 

فصلية 

 ومعملية

مشروعات 

 جماعية 

 و فردية

            

            

            

            

            

            

 

 مصفوفة إتساق المعايير األكاديمية 

 وإستراتيجيات التدريس والتقويم ( اإلرشاد السياحى )لبرنامج 

 المعايير األكاديمية المرجعية للبرنامج       

 التقويم  إستراتيجيات التعليم والتعلم

استراتيجية 

التعليم 

 باشرالم

استراتيجية 

التعليم الغير 

 مباشر

استراتيجية 

 التعليم 

 التفاعلى

استراتيجية 

التعليم 

 الذاتــــــي

استراتيجية 

التعليم 

 اإللكتروني

إختبارات  أخرى

 ىحريرالت

إختبارات 

 الشفوى

أعمال السنة 

 تمارين

إختبارات 

فصلية 

 ومعملية

مشروعات 

 جماعية 

 و فردية

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 



 0206ـ 0266أكتوبر    6ليم والتعلم بكلية السياحة والفنادق   بجامعة  استراتيجية التع

23 
 

 

 

 االطار الزمنى الجهة المنفذة x م

 كل فصل دراسى اعضاء هيئة التدريس تطوير البرامج التعليمية 1

القاعات التدريسية ـ ) تعزيز مصادر التعليم والتعلم  2

 نماذج المرسسة التعليمية  التعليمية 

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية

وشركات  فتح قنوات اتصال مع المستفيدين و المجتمع 3

 السياحة 

 حفل التخرج ادارة الكلية

 بداية العام الدراسى ادارة الكلية التوسع فى الدعم الطالبى بأنواعه المختلفة 4

التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم  5

  والتعلم

 (حجز الطيران ) برنامج أمادويوس 

 (حجز الفنادق ) و برنامج اوبرا  

    SPSSبرنامج أحصائى و

 X-Class Evoو برنامج لغات 

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية -أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم 6

تسهيل االندماج والتناغم بين األقسام المختلفة  7

 حدات االداريةوالو

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية-أقسام الكلية
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االطار الزمنىمصفوفة   

 النشاط

 

 االطار الزمنى الجهة المنفذة

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى االول

ر
مب

بت
س

ر 
وب

كت
أ

ر 
مب

وف
ن

ر 
مب

س
دي

ر 
راي

فب
س 

ر
ما

ل 
ري

اب
يو 

ما
 

اعضاء هيئة  تطوير البرامج التعليمية

 دريسالت

×    ×    

القاعات ) تعزيز مصادر التعليم والتعلم 

التدريسية ـ نماذج المؤساسة التعليمية  

 التعليمية 

 × × × × × × × × ادارة الكلية

 فتح قنوات اتصال مع المستفيدين المجتمع

 وشركات السياحة 

 ×        ادارة الكلية

    ×    × الكلية ادارة التوسع فى الدعم الطالبى بأنواعه المختلفة

التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى 

 (برامج الطيران ) التعليم والتعلم

 × × × × × × × × ادارة الكلية

ادارة -أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم

 الكلية

× × × × × × × × 

تسهيل االندماج والتناغم بين األقسام المختلفة 

 والوحدات االدارية

ادارة -قسام الكليةأ

 الكلية

× × × × × × × × 
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 نموذج تحليل الورقة اإلمتحانية

 بكلية السياحة والفنادق ( الشكل والمضمون ) 

 :     .....................................................                                         اسم االمتحان 

 ..................................................                          :    ...المســــــــتوى 

 :    .....................................................                                               العام الجامعى  

 ..............                             :    ......................................الفصل الدراسى  

 ( : ............................................   الممتحن ) أستاذ المادة                                             

 

 

                                                           

 المؤشرات والعبارات م

 (ج) (ب) (أ)

 مستوفي
إلي حدا 

 ما

غير 

 مستوفي

 شكل وجودة ورقة األسئلة

    وجود شعار الجامعة واسمها 2

    وجود شعار الكلية واسمها 1

    وجود اسم القسم والشعبة والمستوى 3

    وجود اسم المادة والكود الخاص بها 2

    تحديد العام الجامعى  والدور وتاريخ اإلمتحان  0

    زمن اإلمتحان  وتوقيع الممتحن تحديد   6

    تحديد درجة كل سؤال  2

    تحدد عدد صفحات اإلمتحان 8

    ( سم يمينا ويسارا 3ـ1على األقل وترك  22وضوح األسئلة  كتابة على الكمبيوتر بنط )الطباعة واإلخراج  2

    تزيل الورقة بعبارات مثل مع تمنياتى بالتوفيق والنجاح   20

 ون الورقة اإلمتحانيةمضم

    صياغة األسئلة بلغة واضحة  2

    تناسب عدد األسئلة مع زمن اإلمتحان 1

    خلو األسئلة من األخطاء  3

    ( أسئلة مزاوجة  –أسئلة تكملة  –أسئلة صواب وخطأ  –مقالية ) تنوع األسئلة  2

    (ILOs) قرر توافق األسئلة مع المخرجات التعليمية المستهدفة من الم 0

    تقيس األسئلة القدرة على ربط األفكار وتنظيمها 6

    األسئلة تتيح الفرصة إلبداع الطالب   2

    عناصر األسئلة واضحة يسهل معها توزيع الدرجات  8

 

 التأكد من ربط األسئلة  بمخرجات التعلم المستهدفة 

اسئلة الورقة 

 اإلمتحانية

 المعرفة والفهم

A 

 

ات ذهنيةمهار  

B 

 

 المهارات المهنية والعملية

C 

 

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

D 

 

     السؤال األول 

     السؤال الثانى  

     السؤال الثالث

     السؤال الرابع 

     السؤال الخامس 

     السؤال السادس

     السؤال السابع 

     السؤال الثامن 

     السؤال التاسع 

     سؤال العاشر  ال

  مالحظات على شكل وجودة ورقة األسئلة: 

...................................................................................................................................... 

    (:تهدفة  تغطية الورقة اإلمتحانية لمخرجات التعلم المس) مالحظات على مضمون 

.................................................................................................................................. 

 التوقيع       
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 : التالى  على إلستراتيجيةوتعتمد ا
 فة بالتطبيق للوصول لمخرجات التعلم المستهد التدريس هيئة أعضاء إلتزام 

 متهاومالءكفاءتها  من والتحقق التعلم مستوی تقويم 

 للطالب األكاديمى واإلرشاد الدعم 

 

 : من خالل تنفيذ النقاط التالية 
 .ميةيعلتال والبرامج التدريس طرق تحديثـ 1

 .بالكلية والتعلم التعليم جودة تقويمـ 2

 .الميدانى التدريب برامج وتقويماإلهتمام ـ 4

 .تخصص المعاييرلكل مع فقهموتوا الخريجين مستويات تقويمـ 5

 
 آلية مراجعة وتحديث استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية 

تراجع الكلية استراتيجية التعليم والتعلم دوريا في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع أراء الطنالب وأعضناء 

 .هيئة التدريس  والهيئة المعاونة 

 تمد عليها تحديث االستراتيجيةالنقاط األساسية التى يع

ت -
 قرير لجنة المراجعةت

ن -
 تائج استبيانات الطالبن

ت -
 وصيات مجلس الكليةت

-  

ت - 
 قرير المراجع الخارجىت

ن -
 تائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس

 

 مراجعة تقرير البرنامج لتوضيح نقاط الضعف ونقاط القوة فى استراتيجية التعليم والتعلم الحالية -

 .أعضاء هيئة التدريس فى االستراتيجية -الطالب -لمعرفة رأى المجتمع الذاتى قريرالسنوىمراجعة الت -

مراجعة تقرير المراجع الخارجى لمعرفة مدى ماتحقق من االستراتيجية وبيان فاعليتها وكفاءتها
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 :آليات متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم 

 (لجنة تقويم الطالب ) .يةتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اإلستراتيج  -

 .إعداد تقارير عن معدل االنجاز و التقدم في تنفيذ اإلستراتيجية  -

 .مراجعة اإلستراتيجية سنويا في ضوء نتائج الطالب  -

 

 :مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم والتعلم وتشمل

 .نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة -

 .المستفيدين عن مستوي خريجي الكلية نتائج استبيانات -

 .نتائج استبيانات المستفيدين عن مالئمة البرامج التعليمية ومحتوي المقررات  لمتطلبات سوق العمل -

 

 اعالن االستراتيجية

 توزيع نسخة لكل قسم علمي 

 أكتوبر  6دق جامعة لكلية السياحة والفنا الموقع االلكتروني 


