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تقديم
حرص ًا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية على إضفاء سمة المعيارية والمؤسسية على إجراءات االعتماد
الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة ،يأتي هذا الدليل ليكون المرجعية األساسية واالطار الذي تنبثق منه هذه
اإلجراءات ،وللجان الخبراء للبحث في األدلة والشواهد التي تقدمها هذه الكليات لتحقيق معايير االعتماد الخاص وضمان
الجودة المعتمدة من قبل الهيئة ،بغرض تأصيل الجودة في هذه الكليات وبرامجها واإلبقاء عليها ،وخلق جو من التنافس
البناء بين هذه الكليات ،وطمأنة مؤسسات المجتمع وأرباب العمل والمستفيدين من خدماتها بأن هذه الكليات تتوفر لها
البنى األكاديمية واإلدارية والخدماتية التي تضمن نجاحها في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
كما يأتي هذا الدليل استكما ًال للجهود المبذولة من قبل الهيئة واللجنة التوجيهية من األكاديمين وقطاع صناعة السياحة
( )TIASCومشروع تطوير السياحة في األردن الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوالتي انصبت على
وضع معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة في مؤسسات التعليم العالي األردنية بالتعاون مع
المؤسسات األكاديمية المعنية بإعدادالكوادر المؤهلة ،والجهات المستفيدة من مخرجات هذه الكليات المتمثلة بالوزارات
والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.
ويسعدني نيابة عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أن أقدم «دليل معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة
لكليات السياحة والفندقة (اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )» في مؤسسات التعليم العالي األردنية آم ً
ال
أن يكون المعين لكل من أعضاء لجان الخبراء الخاصة باعتماد الكليات السياحية والفندقية والقائمين على االعتماد وضمان
الجودة في تلك التخصصات لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

واهلل ولي التوفيق

رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

مقدمة
يُنظر إلى االعتماد الخاص وضمان الجودة للكليات السياحية والفندقية في مؤسسات التعليم العالي األردنية على
ومخرجاتها ،بشكل يجعل
أنها العملية التي يتم فيها اإلقرار بجودة البرامج التي تقدمها من حيث ُمدخالتها وعملياتها ُ

المجتمع األكاديمي والمجتمع ككل يثق بها .فاعتماد وضمان جودة الكليات السياحية والفندقية يعمل على تشجيعها
على التميز من خالل تطويرها لمحكات وأدلة لتقييم الفاعلية األكاديمية المتحققة لها ،ويحفزها على التحسين المستمر
لبرامجها وخططها من خالل االستمرار بالتقييم الذاتي الذي تمارسه ،ويُسهم في طمأنة المجتمع التربوي والمجتمع
العام بأنها كليات علمية لديها أهداف تربوية محددة ومالئمة ،وأنها تحافظ على مستوى مستقر من اإلنجازات ولديها
هياكل تنظيمية وأكاديمية يعمل بها كوادر مؤهلة وفاعلة ،ويتوفر لها الدعم المادي والمالي الذي يجعل المرء يتوقع
استمرارية أدائها المتميز والفاعل.
ولعل هذا الدليل يأتي كجزء من فلسفة الهيئة ورسالتها القائمة على الشفافية والمعيارية والمؤسسية في عملها
وكشريك حقيقي لمؤسسات التعليم العالي األردنية وكلياتها لتوفير الجودة في برامجها .كما يُشكل هذا الدليل مادة
علمية تدريبية لورش العمل التي تعقدها الهيئة لبناء القدرات والطاقات البشرية المؤهلة في مجال االعتماد الخاص
وضمان الجودة في كل من مؤسسات التعليم العالي وكلياتها والهيئة على حد سواء ،وتأمل الهيئة من العاملين
في المجال السياحي والفندقي وفي المؤسسات المعنية بإعداد الكوادر البشرية لهذا القطاع تزويدها بالمالحظات
واالقتراحات حول محتوى هذا الدليل وذلك لمراعاتها عند تعديله وتطويره في الطبعات القادمة إن شاء اهلل تعالى.
ولتوضيح أي استفسار أو سؤال يرجى التواصل مع الهيئة على العنوان اآلتي:
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
الجبيهة – عمان – األردن
هاتف5338231:
فاكس5338245 :
ص.ب 60 .الجبيهة -عمان
أو زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة www.heac.org.jo
واهلل من وراء القصد
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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معايير االعتماد الخاص وضمان
الجودة لكليات السياحة والفندقة
(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )

تتضمن معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة عشرة معايير يندرج أسفلها ( )31بنداً يتطلب من
أعضاء لجنة الخبراء إعطاء تقديرات حول تصميم وتطبيق وفاعلية كل بند من هذه البنود كما هو مبين في دليل إجراءات
بناء على ساللم تقدير خاصة بكل منها .وفيما يلي
االعتماد وضمان الجودة للبرامج والكليات الصادر عن الهيئة ،وذلك ً
عرض لكل معيار من معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة والبنود التي تندرج أسفله متبوعة
ٌ
بالمؤشرات الدالة على تحققها والوثائق التي يمكن للجنة الخبراء الرجوع إليها لجمع المعلومات التي تساعدها في
إعطاء التقديرات لدرجة الجودة المتحققة لكل من تصميم وتطبيق وفاعلية كل بند من البنود التي تندرج أسفل كل معيار
من هذه المعايير ،كما يظهر ملحق رقم( )1تعليمات ومعايير االعتماد الخاص لتخصصات اإلدارة الفندقية واإلدارة السياحية،
وإدارة الفعاليات (برنامج البكالوريوس)،
وفيما يلي عرض للمعايير والمؤشرات الخاصة بضمان جودة كليات السياحة والفندقة:

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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المعيار األول

الرؤية والرسالة
واألهداف
 :1-1رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا المعيار:

� 1-1-1أن توثق الكلية الإجراءات اخلا�صة بو�ضع ومراجعة ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.
�أن ي�شارك يف �صياغة ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها جمموعة وا�سعة من املعنيني كعميد الكلية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
2-1-1
وجمال�س الكلية ،والطلبة ،وممثلي املجتمع املحلي ،والنقابات وال�سلطات والهيئات ذات العالقة بالعمل ال�سياحي وغريهم.
� 3-1-1أن ت�صف الر�ؤية والر�سالة والأهداف للكلية العملية التعليمية التي ت�ؤدي �إلى �إعداد خريجني ذوي كفاءة علمية وتدريبية عالية.
� 4-1-1أن ت�شمل الر�ؤية والر�سالة والأهداف التعلم ،والبحث العلمي ،وال�رشاكة مع املجتمع املحلي.
توجه الر�ؤية والر�سالة والأهداف جميع الأن�شطة الأكادميية مبا فيها �سيا�سات قبول الطلبة ،واختيار �أع�ضاء هيئة
� 5-1-1أن ّ
التدري�س ،والتخطيط ،وتوزيع امل�صادر فيها.
� 6-1-1أن تتفق �أهداف الكلية مع ر�ؤيتها ور�سالتها وت�ستند �إلى م�صادرها الب�رشية واملادية واملالية.
� 7-1-1أن تكون ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها وا�ضحة ومعلنة ومعروفة لكافة املعنيني.
 :2-1التخطيط والتقييم والتطوير
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا المعيار:

وجود تعريف وا�ضح لعملية التخطيط والتقييم والتطوير يف الكلية لأن�شطتها املختلفة (التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة
 1-2-1املجتمع) مبا ين�سجم مع ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها ،وتطوير �إجراءات منا�سبة لذلك وتطبيقها على �أن يراعى فيها �إ�رشاك
جميع املعنيني.
� 2-2-1أن تكون لدى الكلية �آليات للت�أكد من حتقق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها على �أر�ض الواقع وتطويرها يف �ضوء املتغريات.
�أن ت�ستخدم الكلية النتائج املنبثقة عن عمليات التخطيط امل�ستمرة والتقييم من �أجل حتديد
3-2-1
�أولوياتها فيما يتعلق بالتح�سني والتطوير فيه.
الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1وثيقة ر�سمية تت�ضمن ر�ؤية الكلية ،ور�سالتها ،و�أهدافها ،وطريقة تطورها وتاريخها ،وتاريخ �إدخال التعديالت عليها واعتمادها
من قبل املجال�س املخت�صة.
2.2براهني تدعم قيام الكلية بتقييم نواجتها وحتليلها ،مثل:
�أ .الأهداف وم�ؤ�رشات الأداء واخلطط التنفيذية ونتائج تقييمها.
ب .الدرا�سات التي �أجريت ملتابعة تقدم الطلبة امل�سجلني.
ج .الدرا�سات التي �أجريت ملتابعة اخلريجني والواقع الوظيفي لهم.
د .الدرا�سات التي �أجريت حول فاعلية الربامج التي تقدمها الكلية.
هـ .درا�سات مقارنة تبني م�ستوى مهارات الطلبة ومعلوماتهم وكفاياتهم قبل االلتحاق بربامج الكلية وبعدها.
و .نتائج امل�سوحات حول ر�ضى الطلبة واخلريجني والعاملني يف الكلية.
ز .نتائج امل�سوحات حول ر�ضى �أرباب العمل عن اخلريجني.
ح .وثائق تثبت �إعالن وتعميم الر�ؤية والر�سالة والأهداف للأكادمييني والإداريني والطلبة واملجتمع املحلي.
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المعيار الثاني

الحاكمية واإلدارة
 :1-2الحاكمية
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا المعيار:

�أن يتم حتديد �سلطات وم�س�ؤليات وواجبات جمال�س احلاكمية ب�شكل وا�ضح يف نظام احلاكمية املتبع يف الكلية ،مع توفري
1-1-2
هيكل تنظيمي للكلية و�أو�صاف وظيفية لكافة امل�سميات الوظيفية.
� 2-1-2أن توفرالكلية �آليات و�إجراءات وا�ضحة وم�ستمرة لتقييم �سيا�سة املجال�س وقراراتها و�أداء ر�ؤ�سائها.
�أن ي�شكل جمل�س احلاكمية يف الكلية اللجان الالزمة لعملها ،وتنفيذ خططها مب�شاركة ومتثيل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية
3-1-2
والطلبة واملجتمع املحلي.
4-1-2
5-1-2

6-1-2

7-1-2

�أن تعي جمال�س احلاكمية بالكلية و�أع�ضاء هيئتها التدري�سية والطلبة والإداريون املهام والأدوار املناطة بكل منهم كما مت
تو�صيفها يف قوانني امل�ؤ�س�سة و�أنظمتها.
ً
�أن ُيراجع الأداء الإداري وال�سيا�سات الإدارية دوريا مع �إدخال التعديالت املالئمة مبا ي�ضمن حتقيق الر�ؤية والر�سالة
والأهداف للكلية بطريقة فاعلة وكف�ؤة.
�أن ت�شارك املجال�س املختلفة يف:
•مراجعة الر�ؤية والر�سالة والأهداف للكلية ب�شكل دوري.
•�إقرار الربامج الأكادميية واملهنية والتقنية للكلية والدرجات العلمية وال�شهادات.
•مراجعة كافة الأمور املتعلقة باالعتماد و�ضمان اجلودة و�إقرار متطلباتها.
•�إقرار امليزانية ال�سنوية للكلية.
•توظيف �أع�ضاء هيئة تدري�س ممن يتمتعون بكفاءة عالية مع بيان اخللفيات الأكادميية لكل تخ�ص�ص و�أ�س�س التعيني.
�أن يتم اعتماد ال�شفافية يف العمل واتخاذ القرارات بنا ًء على حقائق ومعلومات �صحيحة وكاملة.

 :2-2االستقالل األكاديمي
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا المعيار:

�أن تتمتع الكلية با�ستقاللية كاملة عند ت�صميم خططها الدرا�سية وت�أمني امل�صادر ال�رضورية لتطبيقها وفق الت�رشيعات
1-2-2
املعمول بها يف امل�ؤ�س�سة.
�أن يتم توفري احلرية الأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اختيار املمار�سات الأكادميية ب�شكل ين�سجم مع الر�ؤية والر�سالة
2-2-2
والأهداف.
�أن يكون ملجل�س الكلية احلرية يف ر�سم ال�سيا�سات التعليمية فيه ،وحتديد طرق و�أ�ساليب التعلم والتعليم ،وتقييم الطلبة ب�شكل
3-2-2
يراعي الت�رشيعات النافذة يف الكلية.
� 4-2-2أن تتحمل املجال�س امل�شكلة امل�س�ؤولية وامل�ساءلة جتاه املهام التي تقوم بها والقرارات ال�صادرة عنها.
�أن ال تخ�ضع �إجراءات وقرارات الكلية لإمالءات من جهات خارجية وب�شكل ال يراعي الأنظمة والت�رشيعات املعمول بها يف
5-2-2
امل�ؤ�س�سة.
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 :3-2القيادة األكاديمية
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

� 1-3-2أن يتم حتديد م�س�ؤوليات القيادة الأكادميية يف الكلية والربنامج التعليمي ب�شكل وا�ضح.
� 2-3-2أن يكون هناك �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة وحمددة الختيار القيادة الأكادميية يف الكلية.
� 3-3-2أن تُق ّيم القيادة الأكادميية يف الكلية تنفيذ اخلطط و�إجناز املهمات وحتقيق الأهداف بفاعلية.
� 4-3-2أن يكون عميد الكلية متفرغ ًا للعمل الأكادميي والإداري.
�أن تكون امل�س�ؤوليات والواجبات واملمار�سات ال�سلوكية والأخالقية املناطة بعميد الكلية و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ُمع ّرفة
5-3-2
ب�شكل جيد ومعروفة جلميع اجلهات ذات ال�صلة بها ،ويكون هناك �آليات ملتابعة تنفيذها وااللتزام بها.
�أن تعمل القيادة الأكادميية على ت�سهيل العمل والعالقات التعاونية بني الأق�سام املختلفة يف الكلية ووحداتها الإدارية
6-3-2
وت�شجيع احلوار والتوا�صل املفتوح بينهم.
�أن يتوفر رئي�س ق�سم يف جمال التخ�ص�ص بخربة ال تقل عن (� )3سنوات يف جمال التدري�س مع جتهيز مكتب خا�ص له وتعيني
7-3-2
�سكرترية متفرغة.
الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1القوانني والأنظمة والتعليمات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة التعليمية التي تنتمي �إليها الكلية.
2.2الهيكل التنظيمي للكلية والتغريات التي طر�أت عليه يف ال�سنوات الثالث الأخرية.
3.3و�صف وظيفي لكافة امل�سميات الوظيفية يف الكلية وامل�س�ؤوليات والواجبات املناطة بها.
4.4عينات من حما�رض االجتماعات ملجل�س الكلية لل�سنوات الثالث الأخرية.
5.5وثائق حول �سيا�سة الكلية وخططه املالية والإدارية.
6.6دليل ب�أ�سماء القائمني على جمال�س احلاكمية يف الكلية و�سريهم الذاتية.
7.7ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات التي تتعلق ب�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني ،و�أ�س�س تعيينهم.
8.8و�صف للجان القائمة يف الكلية ووظائفها ومهامها و�أع�ضائها.
9.9عينات من تقارير تقييم الأداء لأع�ضاء جمال�س احلاكمية.
 1010وثائق تتعلق ب�إجراءات تكليف �أع�ضاء جمال�س احلاكمية.
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المعيار الثالث

البرنامج التعليمي
 :1-3تصميم البرنامج:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-3
2-1-3
3-1-3
4-1-3
5-1-3
6-1-3

�أن يتوفر يف الكلية جلنة للخطة الدرا�سية لديها ال�صالحيات الكاملة لت�صميم املناهج واخلطط الدرا�سية مبا ين�سجم مع ر�ؤية
الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
�أن ت�صمم جلنة اخلطة الدرا�سية يف الكلية املناهج واخلطط الدرا�سية بالتعاون مع جمال�س الأق�سام ،وجمل�س الكلية ،مع
مراعاة التغذية الراجعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة ،واخلريجني ،واملجتمع املحلي ،و�أرباب العمل ،واجلهات ذات
العالقة باملجال للإفادة منها يف تعديل وحت�سني املنهاج.
�أن ت�صمم الربامج التعليمية التي تطرحها الكلية ب�شكل �شامل ومتكامل ،و�أن تت�صف املواد التي تت�ضمنها اخلطة الدرا�سية
بال�شمولية ،والعمق ،والت�سل�سل املنطقي ،مع و�ضع خطة �شاملة لكل مادة ت�صف حمتوياتها ،و�أهدافها ،وا�سرتاتيجيات وم�صادر
التعلم والتعليم ،وطرق تقييم نتاجاتها ،واملراجع املطلوبة للمادة.
�أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية والطرق التعليمية �أ�ساليب كفيلة بجعل الطالب يتحمل م�س�ؤولية تعلمه ،وتهيئته للتعلم مدى
احلياة من خالل التعلم الذاتي الدائم ،مع الأخذ بعني االعتبار تخريج طلبة ذوي كفاءة عالية ح�سب احتياجات وتخطيط
القوى العاملة وال�سيا�سات الوطنية والدولية.
�أن تلتزم الكلية باملعايري التعليمية الوطنية والعاملية ،ومتطلبات املمار�سة املهنية والتنظيمية عند ت�صميم وتخطيط الربنامج
عن طريق توفري امل�صادر الب�رشية واملادية واملالية والتكنولوجيا الفاعلة لتنفيذ الربنامج ،وت�سهيل مهمة الطالب لتحقيق
خمرجات التعلم والتعليم املطلوبة منه.
�أن توفر الكلية خطة �إر�شادية تزود الطلبة باملعلومات الالزمة عند احلاجة لها ،يقوم على تنفيذها كادر متخ�ص�ص من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ب�شكل ي�ضمن تقدمي الإ�ست�شارة والتوجيه الأكادميي بدرجة عالية من املهنية.

�أن يكون هناك ترابط وا�ضح وعملي بني الربنامج التعليمي الأ�سا�سي الذي تقدمه الكلية واملرحلة الالحقة من التدريب
7-1-3
واملمار�سة بعد التخرج.
-1-3أ :برنامج البكالوريوس:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن تعد الكلية اخلطة الدرا�سية لربنامج البكالوريو�س لتزود الطلبة باملعارف واملهارات والكفايات الأ�سا�سية لتخ�ص�صات
الإدارة ال�سياحية ،و�إدارة الفنادق ،و�إدارة الفعاليات� ،إ�ضافة �إلى تزويدهم ب�آفاق معرفية عامة .ويكون احلد الأدنى لعدد
ال�ساعات الدرا�سية لنيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص (� )132ساعة معتمدة لكافة التخ�ص�صات �شاملة ملتطلبات
�-1-3أ1-
اجلامعة ومتطلبات الكلية واملتطلبات امل�ساندة ،ومتطلبات التخ�ص�ص الإجبارية واالختيارية واملواد العملية ،والتدريب
العلمي ،موزعة على �أربع �سنوات درا�سية ح�سب ما هو وارد يف ملحق رقم ( )1املت�ضمن تعليمات ومعايري االعتماد
اخلا�ص لتخ�ص�صات الإدارة الفندقية والإدارة ال�سياحية و�إدارة الفعاليات.
�أن ت�صمم الكلية الربنامج بحيث يكون هناك ان�سجام وا�ضح وعملي بني املواد النظرية والعملية ح�سب املعايري الوطنية
�-1-3أ 2-والعاملية .و�أن تغطي املواد العملية جماالت املواد النظرية يف التخ�ص�صات التالية( :الإدارة الفندقية والإدارة ال�سياحية
و�إدارة الفعاليات) ح�سب ما هو وارد يف ملحق رقم (.)1
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�أن يكون التدريب امليداين على النحو التايل:
•يجب �أن يت�ضمن الربنامج تدريب ًا ميداني ًا ،بواقع (� )12-6ساعة معتمدة ،بحيث تكون مدة التدريب امليداين ()800
�ساعة عمل بحد �أدنى يف فنادق مب�ستوى ( )3جنوم على الأقل �أو م�ؤ�س�سات �سياحية كوكاالت ال�سياحة وال�سفر
�-1-3أ3-
و�رشكات تنظيم و�إقامة الفعاليات ومبا يتنا�سب مع تخ�ص�ص الطالب.
•تتولى الكلية والق�سم �ضمان حتقيق التدريب للأغرا�ض املن�شودة منه مبوجب اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات املعتمدة
وربط اعتماد التدريب بعدد من الأمور منها :مدى ا�ستفادة امل�ؤ�س�سة من الطالب ،وتقرير الطالب ،وتقرير امل�ؤ�س�سة.
-1-3ب :برامج الدراسات العليا
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

-1-3ب� 1-أن يتفق م�ستوى برامج الدرا�سات العليا وطبيعتها مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
�أن تكون برامج الدرا�سات العليا التي تُقدمها الكلية م�ستندة �إلى �أهداف تربوية منا�سبة ،و�أن تختلف يف م�ستواها عن
-1-3ب 2-برامج الدرا�سات اجلامعية الأولى� ،إذ �أنها تتطلب عمق ًا �أكرب ،ودرجة �أعلى من القدرات العقلية والإبداعية من جانب
ع�ضو هيئة التدري�س والطالب.

-1-3ب3-

يجب �أن تت�أكد الكلية يف حالة تقدميها برامج على م�ستوى الدكتوراه من �أنّ م�ستوى التوقعات لهذه الربامج ومناهجها
�أعلى من تلك التي تُقدم يف الربامج الأكادميية على م�ستوى الدرجتني اجلامعيتني الأولى والثانية ،مع توفري امل�صادر
املختلفة الالزمة لهذه الربامج ب�شكل متميز وخمتلف من حيث النوعية عن تلك التي تتوافر يف حالة الربامج الدنيا،
مبا يف ذلك امل�صادر الب�رشية (�أع�ضاء هيئة تدري�س من رتبة �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك متميزين يف �أدائهم التدري�سي
والبحثي والعلمي .ولديهم �إ�سهامات وا�ضحة يف تقدم املعرفة وتطورها ،وزيادة حدودها) ،واملادية ،واملكانية ،واملعدات
والأدوات ،واملختربات ،واملكتبات وم�صادر التعليم الورقية والإلكرتونية .و�أن ت�صمم اخلطة الدرا�سية لربنامج
الدكتوراه بحيث يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات الدرا�سية للح�صول على الدرجة (� )54ساعة معتمدة
موزعة كما يلي:
21
15
18
()54

مواد �إجبارية.
مواد اختيارية.
ر�سالة الدكتوراه .
احلد الأدنى ملجموع ال�ساعات املعتمدة

كما يجب و�ضع و�صف وا�ضح ملفردات املواد التي تت�ضمنها اخلطة الدرا�سية ،ويجوز عند القبول �أن حتدد مواد
ا�ستدراكية للطالب من م�ستوى البكالوريو�س و�/أو املاج�ستري على �أن ال تزيد عن ت�سع �ساعات معتمدة ،وال تدخل
عالمات هذه املواد �ضمن املعدل الرتاكمي للطالب ،وال حت�سب �ضمن ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة الدكتوراه.
�أن ت�صمم الكلية اخلطة الدرا�سية لربامج املاج�ستري بحيث يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات الدرا�سية للح�صول على
درجة املاج�ستري (� )33ساعة معتمدة موزعة وفق ًا مل�ساري برنامج املاج�ستري (ال�شامل والر�سالة) على النحو التايل:
برنامج املاج�ستري يف تخ�ص�صات كليات ال�سياحة والفندقة بامل�سار ال�شامل:
املتطلب

مواد �إجبارية حد ًا �أدنى.
مواد اختيارية حد ًا �أق�صى.
احلد الأدنى ملجموع ال�ساعات املعتمدة
-1-3ب4-
برنامج املاج�ستري يف كليات ال�سياحة والفندقة مب�سار الر�سالة:
املتطلب

مواد �إجبارية حد ًا �أدنى.
مواد اختيارية حد ًا �أق�صى.
ر�سالة املاج�ستري .
احلد الأدنى ملجموع ال�ساعات املعتمدة
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احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة

24
9
()33

احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة

15
9
9
( )33كحد �أدنى

كما يجب و�ضع و�صف وا�ضح ملفردات املواد التي تت�ضمنها اخلطة الدرا�سية ،ويجوز عند القبول �أن حتدد مواد
ا�ستدراكية للطالب من م�ستوى البكالوريو�س على �أن ال تزيد عن ت�سع �ساعات معتمدة ،وال تدخل عالمات هذه املواد يف
املعدل الرتاكمي للطالب وال حت�سب �ضمن ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة املاج�ستري.
تقت�رص عملية �إعداد امتحانات الكفاءة املعرفية وت�صليحها والإ�رشاف على ر�سائل الدكتوراه والأبحاث ومناق�شتها على
-1-3ب5-
من هم يف رتبة �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك.
تقت�رص عملية �إعداداختبارات االمتحان ال�شامل وت�صليحها والإ�رشاف على ر�سائل املاج�ستري ومناق�شتها على �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذين يحملون درجات �أكادميية ال تقل عن رتبة �أ�ستاذ م�شارك ،ويجوز للأ�ستاذ امل�ساعد �أن ي�رشف
-1-3ب 6-على ر�سالة املاج�ستري �أو يناق�شها �رشيطة �أن يكون قد نُ�رش له �أ و قبل للن�رش بحثان على الأقل يف جمال تخ�ص�صه يف
جمالت علمية حمكمة وم�صنفة بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه ،و�أن ال يكون البحثان م�ستلني من ر�سالة املاج�ستري
�أوالدكتوراه اخلا�صة بع�ضو هيئة التدري�س.
-1-3ب� 7-أن ت�ضم جلنة مناق�شة الر�سائل ع�ضو ًا على الأقل من خارج اجلامعة على �أن يكون برتبة �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك.
يكون احلد الأق�صى لعدد الر�سائل اجلامعية (املاج�ستري �أو الدكتوراه) التي ي�رشف عليها ع�ضو هيئة التدري�س يف �آن
-1-3ب8-
واحد ح�سب الرتبة الأكادميية� :ست ر�سائل للأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�شارك وثالث ر�سائل للأ�ستاذ امل�ساعد.
 :2-3مكونات البرنامج
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من المعيار:

1-2-3

�أن ت�شكل مواد اخلطة املعارف واملهارات والكفايات الأ�سا�سية للمجاالت املعرفية التي ت�شكل املحاور الرئي�سية
للتخ�ص�ص وتلك ذات ال�صلة به.

2-2-3

�أن تراعي الكلية يف خطتها الدرا�سية مواكبة التطورات يف جمال ال�سياحة والفندقة �إ�ضافة �إلى حاجات املجتمع لإدخال
مفهوم املعرفة العلمية واملفاهيم والو�سائل احلديثة وتطبيقها ،و�أن توفر �أ�ساليب التعليم احلديث.

3-2-3

�أن ت�شكل املجاالت النظرية الأ�سا�سية الإجبارية لكل تخ�ص�ص جزء ًا �أ�سا�سي ًا من اخلطة الدرا�سية التي تقدمها الكلية
بحيث تغطي مواد تتنا�سب مع كل تخ�ص�ص كما هو وارد يف امللحق رقم (.)1

4-2-3
5-2-3

6-2-3
7-2-3
8-2-3

�أن ت�شكل املجاالت العملية جزء ًا من اخلطة الدرا�سية التي تقدمها الكلية ،بحيث تغطي مواد تتنا�سب مع كل تخ�ص�ص
كما هو وارد يف امللحق رقم (.)1
�أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية قدر ًا �أ�سا�سي ًا من املحاور الأكادميية للتخ�ص�ص التي لها نتاجات حمددة� ،إ�ضافة �إلى
متطلبات خا�صة بالكفايات املت�صلة مبهارات االت�صال ال�شفهي والكتابي ،واملعاجلة الذهنية الكمية ،والتحليل الناقد،
والتفكري املنطقي ،واملهارات اخلا�صة بالبحث و�إنتاج املعرفة ،بحيث ت�ؤدي �إلى �إعداد �إداري متخ�ص�ص ب�شكل جيد
لت�أدية دوره بكفاءة.
�أن تك�سب املواد املت�ضمنة باخلطة الدرا�سية الطلبة مهارات العمل �ضمن الفريق ،ومهارات تبادل امل�شورة ،والقيادة
والإدارة والإ�رشاف ،وحتمل امل�س�ؤولية ،واتخاذ القرارات ،وحتمل ال�ضغوط ،و�أن تكون هذه الأهداف وا�ضحة يف
اخلطة الدرا�سية.
ً
ً
�أن تت�ضمن اخلطة الدرا�سية تدريبا ميدانيا كما هو وارد يف امللحق رقم ( ،)1وذلك لتمكني الطالب من ربط ما تعلمه
نظري ًا مع اجلانب العملي وتطبيق كل ما تعلمه نظري ًا �إلى واقع عملي يف �سوق العمل كي ي�ستطيع من خالل ذلك تعميق
اال�ستفادة.
�أن ت�شتمل املختربات لتخ�ص�صات الإدارة الفندقية والإدارة ال�سياحية و�إدارة الفعاليات على الأجهزة واملواد املطلوبة
لتمكني الطلبة من تنفيذ املجاالت العملية با�ستخدام �أحدث التقنيات واملواد كما هو وارد يف امللحق رقم (.)1

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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 :3-3إدارةالبرنامج:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-3-3
2-3-3
3-3-3
4-3-3

�أن تعطى جلنة اخلطة الدرا�سية ال�صالحيات الكافية للتخطيط وتطبيق خطة الربنامج ،وتطوير طرق التدري�س والتعلم،
و�أ�ساليب تقييم الطلبة ،و�أ�ساليب تقييم املواد ،والإبداعات يف املنهاج ،مع توفري امل�صادر املادية واملالية الالزمة لذلك.
�أن ي�رشف على تنفيذ اخلطة الدرا�سية ممثلون عن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة واملعنيني الآخرين بذلك.
�أن يتم تقييم اخلطة الدرا�سية للربنامج با�ستخدام �آليات وو�سائل دقيقة من قبل الفريق امل�رشف على �إدارة الربنامج
ب�شكل دوري.
�أن يوظف الفريق امل�رشف على �إدارة الربنامج نتائج التقييم الدوري للخطة الدرا�سية عند �إدخال �أي تعديل �أو تطوير
�أو حت�سني لها.

 :4-3مراجعة البرنامج:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-4-3
2-4-3
3-4-3
4-4-3

�أن يتم مراجعة الربنامج واخلطط الدرا�سية يف الكلية با�ستمرار بحيث تواكب امل�ستجدات العلمية يف جمال ال�سياحة
والفندقة ،ومتطلبات التعلم امل�ستقبلي للطلبة ،والأدوار املهنية املتوقعة منهم ،مع الرتكيز على حاجات املجتمع و�سوق
العمل من �أجل الإبقاء على الربنامج مب�ستوى عالٍ من اجلودة.
�أن تعمل الكلية على مراجعة وتعديل ال�سيا�سات والتعليمات اخلا�صة ب�إجراءات �إ�ضافة �أو �إلغاء املواد ب�شكل م�ستمر
ودوري ومنظم دون �أن ي�سبب ذلك �أرباك ًا للطلبة.
�أن تق ّيم الكلية الربنامج بكافة عنا�رصه مب�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة ،وامل�ستفيدين ،وامل�ؤ�س�سات التي من
املتوقع �أن يعمل بها اخلريجني ،وكافة املعنيني ،و�أن ت�ستفيد الكلية من نتائج التقييم والتغذية الراجعة يف تطوير
الربنامج وحت�سينه.
�أن توفر الكلية الإجراءات املالئمة عند �إيقاف �أو تعديل املنهاج لرتاعي قدرة الطلبة امل�سجلني يف الربنامج على �إنهاء
متطلبات احل�صول على الدرجة العلمية التي ي�سعون �إليها دون ت�أخري �أو انقطاع مع احلفاظ على حقوقهم املكت�سبة كاملة.

الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1الأدوات والإجراءات التي ت�ستخدم لقيا�س فاعلية الربامج واخلطط الأكادميية.
2.2اخلطط الدرا�سية لكل برنامج و�أهدافه واملخرجات اخلا�صة به.
3.3حتليل االن�سجام بني اخلطط و�أهدافها وحمتوياتها مع متطلبات �سوق العمل.
4.4الإجراءات التي تتبع لتطوير اخلطط الدرا�سية لربامج الكلية واملجال�س التي تقوم بذلك.
5.5الوثائق اخلا�صة بتقييم نتاجات الربامج الأكادميية ،وت�شتمل على ما يلي:
�أ -الدرا�سات اخلا�صة بالت�أكد من حتقيق الكلية لأهدافها وفاعليتها.
ب -الدرا�سات التي تناولت ما حققه اخلريجون والطلبة يف الكلية من نتاجات �أو خمرجات.
ج -الدرا�سات التي تناولت فاعلية الربامج وم�ستوى خريجيها ،ومدى ر�ضى �أرباب العمل عن �أدائهم.
د -نتائج تقييم الطلبة للعملية التعليمية يف الربامج املختلفة ،ودرجة ر�ضاهم عنها.
هـ -ن�سبة اخلريجني من الكلية يف �آخر ثالث �سنوات لكل برنامج من الربامج التي تقدمها الكلية ،ون�سبة اخلريجني
احلا�صلني على وظائف ذات �صلة بتخ�ص�صاتهم.
و -عينة من ك�شوف عالمات الطلبة تبني ت�سل�سل املواد وفق ًا للخطة الدرا�سية اال�سرت�شادية.
6.6مناذج من ا�ستبانات تقييم الطلبة ملواد الكلية ،وملخ�ص عن النتائج التي مت احل�صول عليها يف ال�سنوات الثالث الأخرية.
7.7التقارير اخلا�صة بالتقييم الذاتي الذي قامت به الكلية� ،أو التقارير اخلا�صة بنتائج التقييم التي ح�صلت عليها الكلية من
قبل جهات خارجية يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
8.8ن�سخة عن دليل الكلية وملخ�ص للمعلومات الآتية الواردة يف الدليل ،والإ�شارة �إلى ال�صفحات التي وردت فيها:
�أ -جميع الدرجات العلمية التي متنحها الكلية.
ب -املتطلبات العامة واخلا�صة للتخرج لكل من الكلية ،والق�سم ،والتخ�ص�ص.
ج -متطلبات القبول يف برامج الدرا�سات العليا (املاج�ستري والدكتوراه).
د�	-أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ُيد ّر�سون يف برنامج البكالوريو�س والأع�ضاء الذين يدر�سون يف برامج الدر�سات
العليا ،وم�ؤهالتهم ،ورتبهم ،وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ح�سب معادلة ال�شهادات.
9.9وثائق تثبت �أن الطلبة امل�سجلني يف الربنامج يحققون الأهداف والغايات اخلا�صة بالربنامج وملختلف املواد.
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المعيار الرابع

الطلبة

:1-4سياسات القبول واالختيار
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن يكون للكلية �سيا�سة وا�ضحة يف كيفية اختيار الطلبة وقبولهم تتفق مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها ،وتتما�شى مع
1-1-4
القوانني املعمول بها والتعليمات ال�صادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�أَ ْن ت�ضع الكلية يف االعتبارالعالقة بني اختيار الطلبة والربنامج التعليمي ونوعية اخلريجني عند و�ضع �سيا�سة القبول للكلية
2-1-4
مبا ال يتعار�ض مع �أ�س�س القبول ال�صادرة عن جمل�س التعليم العايل والبحث العلمي.
عند قبول طلبة الدرا�سات العليا ال حت�سب املواد اال�ستدراكية لطالب الدرا�سات العليا يف معدله الرتاكمي ،وال حت�سب �أي مادة كان
 3-1-4قد در�سها �أو در�س ما يعادلها وح�صل مبوجب ذلك على �شهادة �أو درجة علمية �أخرى ،كما ال يجوز احت�ساب �أي مادة كان قد
در�سها الطالب من م�ستوى برنامج �أقل يف برنامج �أعلى.
�أَ ْن تُراج َع الكلية �سيا�سة القبول فيها ب�شكل دوري ،وفق ًا للبيانات االجتماعية وال�سكانية واملهنية ،ومعدالت البطالة،
4-1-4
واالمتثال �إلى امل�س�ؤوليات االجتماعية للم�ؤ�س�سة وحاجات املجتمع املحلي.
 :2-4أعداد الطلبة:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-2-4

�أن يتم مراعاة توفر اجلودة عند تقرير �أعداد الطلبة الذين �سيتم قبولهم بالكلية مبا يتنا�سب مع �إمكانيات الكلية يف مراحل
التعليم والتدريب.

2-2-4

�أن تراعى الطاقة اال�ستيعابية للكلية عند حتديد عدد الطلبة املنوي قبولهم يف الكلية ،على �أن ال تزيد ن�سبة عدد الطلبة �إلى
ع�ضو هيئة التدري�س عن ( )1:35على الأكرث للتخ�ص�صات الإن�سانية و ( )1:25على الأكرث للتخ�ص�صات العلمية �إذا كان
التخ�ص�ص نظري ًا ،وال تزيد هذه الن�سبة عن ( )1:25على الأكرث للتخ�ص�صات التطبيقية الإن�سانية و ( )1:20على الأكرث
للتخ�ص�صات التطبيقة العلمية �إذا كان التخ�ص�ص تطبيقي ًا يف مرحلة البكالوريو�س ،و�أن ال تزيد ن�سبة عدد الطلبة �إلى عدد
�أع�ضاء هيئة التدري�س عن ( )1 :15لربامج الدكتوراة واملاج�ستري.
كما يجب �أن يكون احلد الأق�صى للطاقة اال�ستيعابية لعدد الطلبة امل�سجلني يف كافة برامج الدرا�سات العليا (الدبلوم العايل
واملاج�ستري والدكتوراه) ( )120طالب ًا يف كل تخ�ص�ص لكافة الربامج وال�شعب يف التخ�ص�ص الواحد ،مع مراعاة حتديد
الطاقة اال�ستيعابية الق�صوى لربنامج الدرا�سات العليا امل�شرتك بـ ( )60طالب ًا يف حال وجوده.

3-2-4

�أن يتم مراجعة �أعداد الطلبة وطبيعة اختيارهم بالت�شاور مع املعنيني وب�شكل دوري لتلْبية حاجات املجتمع.

4-2-4

�أن يكون يف الكلية �سيا�سات حمددة توجه عملية توزيع الطلبة وو�ضع املواد املختلفة املت�ضمنة يف اخلطة الدرا�سية التي
تقدمها الكلية.

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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 :3-4البرنامج اإلرشادي:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن توفر الكلية للطلبة برنامج �إر�شادي يقدم لهم الإر�شاد والتوعية التخاذ القرارات الأكادميية من خالل توفري املعلومات
1-3-4
ذات العالقة.
�أن يقدم الإر�شاد بناء على مراقبة تطور الطالب مع الأخذ بعني االعتبار التحديات النف�سية واالنفعالية التي يواجهها،
2-3-4
واحلاجات ال�شخ�صية واالجتماعية له.
� 3-3-4أن يتوفر يف الربنامج خطط للتوعية والإر�شاد املهني مل�ساعدة الطلبة عند االلتحاق بالربنامج وللتوظيف بعد التخرج.
� 4-3-4أن توفر الكلية الن�شاطات املنا�سبة لتعزيز التفاعل االجتماعي للطلبة.
� 5-3-4أن يكون هناك جلنة �إر�شاد �أكادميي يف الكلية لديها خطة عمل ومهام حمددة ،بحيث ُي�شارك معظم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بها.
�أن توفر الكلية دليل ورقي �أو الكرتوين للطالب يت�ضمن:
•ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
•�إجراءات القبول ومتطلباته.
•معلومات �أ�سا�سية عن الربامج التي تطرحها الكلية وخططها وامل�ساقات الواردة فيها.
•متطلبات الربامج ومنح الدرجات العلمية.
6-3-4
•القوانني والتعليمات اخلا�صة بالإجراءات املطلوبة من الطلبة كالت�أجيل واالن�سحاب والغياب.
•الفر�ص املتاحة للح�صول على منح ودعم مايل �أو قرو�ض.
•الر�سوم و�إجراءات دفعها وا�سرتجاعها.
•الت�سهيالت التي توفرها الكلية للأغرا�ض الأكادميية.
•التقومي الأكادميي للكلية.
� 7-3-4أن يتم تطوير الربنامج الإر�شادي بنا ًء على نتائج التقييم والتغذية الراجعة.
 :4-4تقييم الطلبة:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن تو�ضح الكلية الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تقييم الطلبة مع حتديد وا�ضح ملتطلبات النجاح يف امل�ساقات التي تقدمها ،و�أن توفر
 1-4-4معايري حمددة ووا�ضحة تُبنى عليها عملية تقييم الطلبة ومنح العالمات لهم والتي تدل على ما حققه الطالب من م�ستويات
تعلم ،حيث يتم تقييم هذه املعايري ومراجعتها ب�شكل دوري و�إعالن �أية تعديالت تتم عليها للطلبة.
�أن تكون املعايري التي يتم بنا ًء عليها تقييم الطلبة مالئمة للدرجات العلمية التي ي�سعى الطالب للح�صول عليها و�أن تكون
2-4-4
م�صاغة ب�شكل وا�ضح و�أن تطبق ب�شكل عادل.
�أن تتبع الكلية التنوع يف �أدوات التقييم امل�ستخدمة ب�شكل يتالءم مع امل�ساقات الأكادميية الواردة يف اخلطط الدرا�سية والأهداف
3-4-4
والكفايات واملهارات التي ت�سعى �إلى حتقيقها لدى الطلبة .على �أن تت�صف هذه الأدوات بال�صدق والثبات والفاعلية.
�أن تقي�س �أدوات التقييم امل�ستخدمة العمليات العقلية العليا (التحليل والرتكيب والتقييم) و�أن تبعد الطلبة عن عملية احلفظ
 4-4-4واال�سرتجاع للمعلومات دون فهمها ومعرفة طرق تطبيقها ،و�أن ت�سهم يف الك�شف عن الفروق الفردية بني الطالب وما حتقق
لهم من مهارات وكفايات ومعارف.
� 5-4-4أن يكون هنالك �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة فيما يتعلق باعتماد العالمات التي يح�صل عليها الطالب.
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�أن توفرالكلية �سجالت �أكادميية متتاز بالدقة وال�شمولية واتباع �إجراءات ت�ضمن احلفاظ على هذه ال�سجالت وحمايتها من
6-4-4
التزوير �أو التغيري.
� 7-4-4أن توفر الكلية التغذية الراجعة الفورية للطلبة حول �أدائهم الأكادميي والنتائج املتحققة لهم.
� 8-4-4أن توفرالكلية �إجراءات حمددة لالعرتا�ض على نتائج التقييم ومراجعتها.
 :5-4الخدمات الطالبية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن تتوافق اخلدمات الطالبية املتوفرة يف الكلية مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها مع وجود �إجراءات وا�ضحة ومعلنة
1-5-4
لتقييم هذه اخلدمات وحتديثها وتطويرها بنا ًء على نتائجها.
� 2-5-4أن توفر الكلية الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة للإ�رشاف على اخلدمات الطالبية.
�أن توفر الكلية برناجم ًا فعا ًال للم�ساعدة والدعم املايل للطلبة ،يت�سق مع ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها وحاجات طلبتها وم�صادرها،
 3-5-4و�أن يكون هناك �إجراءات للم�ساءلة حول جميع املنح وامل�ساعدات املالية التي تُقدمها .و�أن تكون املعلومات املتعلقة بامل�ساعدات
املالية من�شورة بحيث ميكن جلميع الطلبة االطالع عليها.
�أن تُوفر الكلية خدمة الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك برامج رعاية ال�صحة النف�سية وخدمات الإ�سعاف لطلبتها وخدمات لذوي
4-5-4
االحتياجات اخلا�صة.
�أن تُوفر الكلية خدمة ال�سكن للطلبة ،بحيث يتوافر فيه البيئة املالئمة للتعلم والدرا�سة ،والعوامل ال�صحية ،والأمن ،و�أن يقوم
5-5-4
عليه كادر متخ�ص�ص وم�ؤهل لذلك.
�أن تُوفر الكلية خدمة الطعام (املطاعم) للطلبة امللتحقني فيها ،ويجب �أن ُي�رشف عليها موظفون مهنيون وخمت�صون
6-5-4
بالتغذية ،و�أن يتوافر يف هذه اخلدمات املعايري اخلا�صة بال�صحة ،وال�سالمة ،والتغذية.
�أن يوجد برنامج ا�ستقبال للطلبة امل�ستجدين لتعريفهم بتعليمات اجلامعة والكلية واخلدمات املقدمة ويوزع عليهم خالله
7-5-4
دليل الطلبة.
�أن تُوفر الكلية الن�شاطات الالمنهجية (ريا�ضية �أو فنية �أوثقافية �أو �إعالمية �أو غريها) ،التي تدعم النمو العقلي وال�شخ�صي
رسعه ب�شكل يت�سق مع ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها ،و�أن تت�أكد من توفر االمكانيات واخلدمات والت�سهيالت
 8-5-4للطلبة ،وتُ� ّ
الالزمة لطلبتها.
 :6-4متابعة الخريجين:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن يتوفر يف الكلية �أو اجلامعة مكتب ملتابعة اخلريجني وحاجاتهم ،مع حتديد مهامه و�آليات عمله ،و�أن يقوم عليه كادر
1-6-4
متخ�ص�ص وم�ؤهل لذلك.
� 2-6-4أن توفر الكلية قواعد البيانات املتعلقة باخلريجني والعمل على �إدامتها ،واال�ستفادة منها.
�أن يكون هناك قنوات ات�صال متبادلة بني اخلريجني والكلية من جهة وبني الكلية و�أرباب العمل من جهة ثانية لتبادل الآراء حول
3-6-4
الربامج التي تقدمها الكلية ،وفاعليتها ،و�أ�ساليب التدري�س ،والتقييم املتبعة فيها.
�أن يكون لدى الكلية �آلية ملتابعة م�ستويات �آداء اخلريجني يف �سوق العمل للت�أكد من جودة خمرجاتها وحتقيقها لر�ؤيتها
4-6-4
ور�سالتها و�أهدافها واال�ستفادة منها يف التطوير.
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الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1دليل الطالب.
2.2من�شورات الكلية ذات ال�صلة بالطلبة.
3.3اال�سرتاتيجيات اخلا�صة باخلدمات الطالبية التي تقدمها الكلية.
4.4التعليمات �أو الد�ستور اخلا�ص باحتاد الطلبة.
5.5هيكل ُيبني اخلدمات الطالبية يف امل�ؤ�س�سة �أو الكلية.
6.6عينات من االمتحانات و�أوراق التقييم التي ت�ستخدم يف الربامج املختلفة التي تقدمها الكلية.
7.7الدرا�سات التي �أجريت لتقييم �إجراءات و�أ�ساليب التقييم املتبعة يف الكلية.
8.8نظام العالمات يف الكلية.
9.9وثيقة ال�سيا�سة العامة لإعطاء الدرجات و�إجراء االمتحانات وتطبيق �أدوات التقومي.
 1010الدرا�سات التي �أجريت ملتابعة �أداء الطلبة امل�سجلني يف الكلية.
 1111وثائق تبني التعليم امل�ستمر لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جمال القيا�س والتقومي وبناء االمتحانات ب�أنواعها.
 1212وثائق تبني �آليات التدريب ال�سياحي امليداين و�سجالته.
 1313وثائق تبني الإر�شاد الأكادميي واالجتماعي والتوعوي للطلبة.
 1414جدول خا�ص باخلدمات الطالبية والعاملني فيها.
 1515وثائق خا�صة لتقييم الطلبة واخلريجني ل�سيا�سات القبول والربنامج الإر�شادي والعملية التعليمية واخلدمات املقدمة.
1616الدرا�سات اخلا�صة بالواقع الوظيفي خلريجي الكلية ومدى ر�ضا �أرباب العمل عنهم ،وم�ستويات �أدائهم ،ون�سب
اخلريجني احلا�صلني على وظائف خالل ال�سنة الأولى �أو ال�سنة الثانية �أو ال�سنة الثالثة من تخرجهم.
 1717مناذج من البيانات املتوفرة يف قواعد البيانات املتعلقة باخلريجني.
 1818وثائق تبني مهام مكتب متابعة اخلريجني و�أ�سماء الكوادر القائمة عليه مع �سريهم الذاتية.
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دليل معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة

المعيار الخامس

أعضاء الهيئة التدريسية
والكوادر الفنية واإلدارية
:1-5اختيار أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم ،والنمو المهني لهم:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-5

2-1-5

�أن ت�ضمن الكلية تعيني عد ٍد ٍ
كاف من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني الأكفاء مهني ًا،بحيث ُيغطوا املجاالت والربامج التي
تطرحها الكلية وتتنا�سب مع جماالت التخ�ص�ص للمواد املت�ضمنة يف اخلطط وم�ستوياتها (بحيث توفر الكلية ع�ضو هيئة
تدري�س واحد على الأقل لكل جمال من جماالت التخ�ص�ص الأ�سا�سية ،ويجوز يف حاالت خا�صة �أن يراعى التداخل بني
جمالني على الأكرثعند �إن�شاء الربنامج ويجب �أال يقل عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س عن ع�ضوين متفرغني من حملةالدكتوراه
يف التخ�ص�ص).
�أن ال تزيد ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س غري املتفرغني عن ( )%20من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة درجة الدكتوراة
املتفرغني �إذا كان التخ�ص�ص نظري ًا ،و( )%25من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا كان التخ�ص�ص تطبيقي ًا ،و�أن ال تزيد
ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة املاج�ستري املتفرغني عن ( )%20من عدد حملة درجة الدكتوراه املتفرغني.

�أن ُي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التخطيط الأكادميي ،وتطوير الربامج ومراجعتها ،والإر�شاد الأكادميي للطلبة ،وخدمة
3-1-5
املجتمع املحلي.
�أَ ْن تتبنى الكلية �سيا�سة قائمة على التوازن بني مقدرة ع�ضو هيئة التدري�س على التدري�س والتدريب والبحث والإر�شاد،
 4-1-5وخدمة املجتمع ،و�أن تتيح لهم �إظهار كفاياتهم و�إبداعاتهم ،و�أن يتم توفري الوقت الكايف والدعم الالزم لهم للنمو املهني
والتعليم امل�ستمر.
�أن يتنا�سب العبء التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س مع �أهداف الكلية ور�سالتها ،على �أن ال يزيد العبء التدري�سي الأ�سبوعي
لأع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�رضون املتفرغون عن� )9( :ساعات للأ�ستاذ ،و (� )12ساعة للأ�ستاذ امل�شارك �أو امل�ساعد ،و()15
5-1-5
�ساعة للمدر�س واملدر�س امل�ساعد والأ�ستاذ املمار�س ،و (� )6ساعات للمحا�رضين غري املتفرغني ،و(� )18ساعة عملية �أ�سبوعي ًا
مل�رشيف املختربات.
�أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س غري املتفرغني ،الذين ت�ستعني بهم الكلية من �سو ّية �أع�ضاء هيئة التدري�س املتف ّرغني ،من حيث
 6-1-5الت�أهيل واخلربة يف جمال التخ�ص�ص ،مما يمُ ّكنهم من تنفيذ املهام التدري�سية املُناطة بهم ،وحت ّمل امل�س�ؤوليات التي تن�ص عليها
تعليمات و�أنظمة اجلامعة ب�شكل يتّ�سق مع ر�ؤيةالكلية ور�سالتها و�أهدافها.
�أن يكون �سلم الرواتب واحلوافز التي يتلقاها �أع�ضاء هيئة التدري�س مالئمة جلذبهم ،وا�ستمرارية عملهم يف الكلية ،مبا يتالءم
 7-1-5مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها ،ويجب �أن تكون �إجراءات منحها وا�ضحة ومعلنة ،و�أن تطبق ب�شكل عادل ومن�صف ،كما
يجب توفري التجهيزات الالزمة خلدمة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
�أن جتري الكلية تقييم ًا ر�سم ّي ًا ومنتظم ًا لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،للت�أكد من فاعلية التدري�س ،والوقوف على درجة
 8-1-5وفائهم مب�س�ؤولياتهم التدري�سية وغريها ،و�أن تن�ص الت�رشيعات وال�سيا�سات والتعليمات التي تخ�ضع لها الكلية ب�شكل
وا�ضح على �إجراءات هذا التقييم.
�أن توفر الكلية �أ�س�س حمددة للرتقية والتفرغ العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أن تن�ص تعليمات الكلية على �سن التقاعد،
 9-1-5و�إجراءاته ،و�سيا�سات اال�ستفادة من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقاعدين ،و�أن تكون التعليمات والأنظمة وال�سيا�سات
املت�صلة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س من�شورة ومتوفرة.
�أن يكون هناك �سيا�سة حمددة للكلية لالرتقاء ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية للو�صول �إلى م�ستوى اخلرباء ،و�أن توفر الكلية
فر�صة التدريب والتعليم �أثناء اخلدمة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وتطوير �أدائهم يف جماالت التعلم والتعليم اجلامعي
10-1-5
والتقومي ،ومهارات البحث العلمي ،والإ�رشاف والتدريب ،و�أن تتيح لهم فر�ص ح�ضور الور�ش والندوات واملحا�رضات
وامل�ؤمترات املحلية والإقليمية والدولية.
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11-1-5
12-1-5
13-1-5
14-1-5

�أن تقدم الكلية احلوافز املادية والرمزية حلث �أع�ضاء هيئة التدري�س على النمو املهني وتطوير �أدائهم الأكادميي والبحثي
والتعلم الذاتي امل�ستمر.
�أن توفر الكلية لأع�ضاء هيئتها التدري�سية جميع امل�صادر العلمية واملعلوماتية (الورقية وااللكرتونية) مما يتيح لهم
االطالع على كل ما هو جديد يف جماالت تخ�ص�صاتهم.
�أن توفّر الكلية احلر ّية الأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س لإجراء الدرا�سات والبحوث العلمية ،و�أن تدعمها ب�شكل كبري.
�أن تراجع الكلية ب�شكل م�ستمر ودوري �سيا�ساتها املت�صلة باال�ستفادة من خدمات �أع�ضاء هيئة التدري�س غري املتفرغني،
وذلك يف �ضوء ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.

 :2-5إنجازات أعضاء الهيئة التدريسية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-2-5
2-2-5
3-2-5
4-2-5
5-2-5
6-2-5
7-2-5
8-2-5

�أن يكون لأع�ضاء هيئة التدري�س دور �أ�سا�سي يف تطوير البحث العلمي مبا ين�سجم مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
�أن ُي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س بفعالية يف ن�شاطات التعلم امل�ستمر والبحث العلمي وح�ضور الدورات التدريبية والور�ش
املتخ�ص�صة وامل�ؤمترات والندوات.
�أن ُي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�شاريع و�أبحاث م�شرتكة مع باحثني �آخرين على امل�ستويات املحلية �أو الإقليمية �أو
العاملية.
�أن يكون للباحثني من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية م�ساهمات بحثية يف خدمة املجتمع املحلي.
�أن يناف�س �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف احل�صول على جوائز حملية و�إقليمية ودولية.
�أن ين�رش �أع�ضاء الهيئة التدري�سية كتب و�أوراق بحثية يف دوريات علمية حمكمة وجمالت مفهر�سة.
�أن يح�صل �أع�ضاء هيئة التدري�س على منح تناف�سية حملية و�إقليمية وعاملية.
�أن ت�سجل براءات اخرتاع لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية.

 :3-5اختيار الكوادر الفنية واإلدارية ،وتقييمهم ،والنمو المهني لهم:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-3-5

�أن يكون هناك �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة وحمددة ومعلنة تراجع دوري ًا الختيار الفنيني والإداريني العاملني يف الكلية،
وتقييمهم ،وترقيتهم ،و�إنهاء خدماتهم.

2-3-5

�أن توفر الكلية عد ٍد ٍ
كاف من الفنيني والإداريني امل�ؤهلني لدعم تطبيق الربنامج التعليمي والن�شاطات الأخرى ،ول�ضمان الإدارة
اجليدة ،واال�ستغالل الأمثل للم�صادر.

3-3-5
4-3-5
5-3-5
6-3-5
7-3-5
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�أن تكون امل�س�ؤوليات والواجبات واملمار�سات ال�سلوكية والأخالقية املناطة بالكادر الفني والإداري ُمع ّرفة ب�شكل جيد،
وت�ساهم يف حتقيق التعاون ما بني الأق�سام والوحدات املختلفة.
�أن تتوفر يف الكلية وحدة �إداريه ملراقبة اجلودة و�إدارتها ،ووحدة لتطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،ومكتب
ملتابعة اخلريجني.
�أن يكون هناك نظام للم�سائلة معمول به يف الوحدات الأكادميية والإدارية للكلية ،و�أن جتري الكلية تقييم ًا ر�سمي ًا ومنتظم ًا
لأداء الكوادر الفنية والإدارية فيها.
�أن توفر الكلية فر�ص التدريب والتطوير والنمو املهني للكوادر الفنية والإدارية فيها.
�أن تكون الرواتب واحلوافز التي تقدمها الكلية لكوادرها الفنية والإدارية مالئمة جلذبهم ،وا�ستمرارية عملهم يف اجلامعة ،مبا
يتالءم مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
دليل معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة

الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1البيانات املتعلقة برواتب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والكوادر الفنية والإدارية واحلوافز والعالوات املالية.
2.2ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات التي تتع ّلق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س وبالكوادر الفنية والإدارية.
3.3اللجان التي ي�شارك فيها �أع�ضاء هيئة التدري�س.
4.4ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بتقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر الفنية والإدارية.
5.5منوذج تقييم ع�ضو هيئة التدري�س ،وملخّ �ص لنتائج ا�ستبانة تقييم الطلبة لأع�ضاء هيئة التدري�س لل�سنوات الثالث الأخرية.
6.6مناذج تقييم الكوادر الفنية والإدارية يف الكلية ،وملخّ �ص نتائج التقييم لل�سنوات الثالث الأخرية.
7.7مناذج من ملفات �أع�ضاء هيئة التدري�س و�سريهم الذاتية.
8.8مناذج من ملفات الكوادر الفنية والإدارية و�سريهم الذاتية.
9.9التعليمات التي حتكم تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني وغري املتفرغني ونوعيتهم ،والكوادر الفنية والإدارية.
1010ملخ�ص عن ن�شاطات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية ،والدورات وامل�ؤمترات والور�ش التي �شاركوا بها يف ال�سنوات الثالث
االخرية.
�1111إح�صائيات عن ترقيات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
1212وثائق تبني عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين حتتاجهم الكلية بنا ًء على �آليات احت�ساب الطاقة اال�ستيعابية املعتمدة من قبل
هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�1313إح�صائيات عن �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف الكلية من حيث التخ�ص�صات ،وعدد الذكور والإناث ،وعدد املتفرغني
وغري املتفرغني ،وعدد �سنوات اخلدمة الأكادميية ،وامل�ؤهالت العلمية ،والإنتاج العلمي يف ال�سنوات الثالث الأخرية لكل
منهم واجلامعات التي تخرجوا منها.
1414ملخ�ص للتقارير املتعلقة بخدمة املجتمع التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س.
1515ملخ�ص عن �أبرز الإبداعات الأدبية ،والأن�شطة العلمية ،والأبحاث التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س واجلوائز التي
ح�صلوا عليها ،وبراءات االخرتاع التي مت ت�سجيلها ،وعدد امل�شاريع التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س بامل�شاركة مع
باحثني �آخرين على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
1616وثائق تبني مدى ر�ضا الطلبة واخلريجني عن م�ستوى �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر الفنية والإدارية يف الكلية.
1717وثائق تبني الهياكل التنظيمية واالجراءات اخلا�صة بوحدة مراقبة اجلودة و�إدارتها ،ووحدة تطوير �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني ،ومكتب متابعةاخلريجني.
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المعيار السادس

المصادر

 :1-6المصادر المالية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-6

�أن حتدد الكلية املوارد املالية الالزمة من قبل املجال�س املختلفة وت�ضمينها يف موازنة اجلامعة ،بحيث تغطي احتياجات
الكلية مبا فيها تنفيذ اخلطة الدرا�سية.

2-1-6

�أن تتمتع الكلية با�ستقالل ذاتي ٍ
كاف لتوجيه امل�صادر املالية ملا فيه �صالح العملية الأكادميية يف الكلية.

3-1-6

�أن تقدم الكلية ال�شواهد والأدلة التي تثبت توفر امل�صادر املالية املالئمة والكافية لدعم براجمها التعليمية وخدماتها ب�شكل
ين�سجم مع ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.

4-1-6

�أن ت�شري الوثائق املالية �إلى ا�ستقرار الكلية مالي ًا يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية ويف حالة التذبذب املايل �أن تبني الكلية
خطتها يف معاجلته.

5-1-6

�أن حتدد الكلية امل�ساعدات املالية التي تقدمها لطلبتها امل�سجلني حالي ًا يف براجمها ،و�أن تربهن على وجود تخطيط
للم�ساعدات املالية للطلبة يف �ضوء خططها و�سيا�ساتها للقبول امل�ستقبلي.

6-1-6

�أن ت�ضبط الكلية ب�شكل تام جميع نفقاتها ،و�أن ُيقدم عميد الكلية تقارير منتظمة �إلى جمل�س احلاكمية يف امل�ؤ�س�سة حول
النفقات واالحتياجات امل�ستقبلية للكلية.

:2-6اإلنشاءات والتسهيالت:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-2-6
2-2-6
3-2-6

�أن توفر الكلية الإمكانيات والإن�شاءات والت�سهيالت املنا�سبة للعاملني والطلبة من حيث املباين احلديثة ،والقاعات
التدري�سية ،و�أماكن التدريب العملي.
�أن تكون الت�سهيالت التدري�سية والتعليمية التي مت تخ�صي�صها للوظائف التدري�سية �أو التعليمية كافية لتنفيذ هذه
الوظائف بفاعلية.
�أن تكون الت�سهيالت التدري�سية م�ؤثثة ب�شكل ُينا�سب متطلبات العمل والدرا�سة والبحث الذي ميكن �أن يقوم به الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملون يف الكلية.

4-2-6

�أن يتم ت�صميم الت�سهيالت بحيث ت�سمح للأفراد ذوي الإعاقات اجل�سمية الو�صول �إليها ،و�أن تكون �إدارة الت�سهيالت
التدري�سية وت�شغيلها و�إدامتها مالئمة للت�أكد من ا�ستمرارية اجلودة واال�ستخدام الآمن لها من �أجل دعم الربامج الرتبوية
واخلدمات التدري�سية فيها.

5-2-6

�أن يتم تطوير البيئة التعليمية للطلبة وحتديثها بانتظام ملواكبة تطور العملية التعليمية التعلمية.

6-2-6

�أن تراعي الكلية توفر جميع �إجراءات ال�سالمة العامة فيها ح�سب متطلبات املديرية العامة للدفاع املدين.
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:3-6المختبرات:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن توفر الكلية جميع املختربات واملرافق التدريبية التعليمية التي تقت�ضيها الربامج الأكادميية واخلطط اخلا�صة بها،
 1-3-6كما هو مو�ضح يف ملحق رقم (� ،)1إ�ضافة �إلى خمترب للحا�سوب جمهز بحوا�سيب حديثة ومزودة بربامج حديثة ومرتبطة
مبكتبة اجلامعة والإنرتنت بهدف تعزيز التعليم الإلكرتوين (.)Online Learning
� 2-3-6أن يكون احلد الأدنى مل�ساحة كل خمترب (60م ،)2وال�سعة الق�صوى من الطلبة يف كل ح�صة ( )20طالب ًا.
�أن ي�رشف على املخترب كادر فني م�ؤهل ،و�أن ال يتجاوز العبء التدري�سي مل�رشف املختربعن (� )18ساعة عملية �أ�سبوعي ًا،
3-3-6
و�أن يكون امل�رشف حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص حد ًا �أدنى.
�أن حتتوي املختربات على الأدوات والأجهزة الالزمة ،و�أن تكون م�ؤثثة ب�شكل ينا�سب متطلبات عملها ،وما تقت�ضيه املواد
 4-3-6الأكادميية الواردة يف اخلطط الدرا�سية ،وتفي بحاجات البحث العلمي الذي ميكن �أن يقوم به الطلبة و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والعاملون يف الكلية ،حيث يبني ملحق رقم ( )1املختربات اخلا�صة بكل تخ�ص�ص وجتهيزاتها.
�أن يكون هناك خطط و�آليات ل�صيانة املختربات ب�شكل دوري ي�ضمن ا�ستمرارية و�صالحية �أجهزتها كما ي�ضمن
5-3-6
ا�ستمرارية اجلودة واال�ستخدام الآمن لها يف الوظائف امل�صممة لها على �أمت وجه.
� 6-3-6أن يتم ا�ستخدام املواد اخلا�صة باملختربات وتخزينها و�إتالفها تبع ًا لتعليمات حمددة خا�صة.
 6-3-6التزام العاملني يف املطابخ واملطاعم ب�أ�س�س �سالمة و�صحة الأغذية ح�سب تعليمات امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.
 :4-6التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن توفر الكلية الأجهزة املنا�سبة من حيث العدد والنوعية ،والتي ميكن للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ا�ستخدامها من
1-4-6
�أجل حتقيق املتطلبات الرتبوية والإدارية فيها.
(Seminar

�أن توفر الكلية و�سائل االت�صال احلديثة (ال�شبكة العنكبوتية) ،و�أجهزة احلا�سوب ،وقاعات الندوات
 ،)Rooms 2-4-6و�أجهزة عر�ض ،و�أجهزة م�ساندة للتدري�س �سواء �أكانت �إلكرتونية �أم تقنية ،ولوحات �إعالنية كافية تقليدية
�أو �إلكرتونية ،و�آلة ت�صوير يف كل ق�سم �أكادميي خلدمة العمل الإداري و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيه.
�أن يتم �صيانة الأجهزة ب�شكل دوري ،بحيث يكون بالإمكان ا�ستخدامها يف الوظائف امل�صممة لها على �أمت وجه ،ويتم
3-4-6
ا�ستبدالها ،وحتديثها� ،أو تطويرها عند احلاجة لذلك.
� 4-4-6أن يتم ا�ستخدام املواد وتخزينها و�إتالفها تبع ًا للتعليمات املخ�ص�صة لذلك يف الكلية.

� 5-4-6أن تعمل الكلية على حتويل ما ن�سبته ( )%10من املواد الدرا�سية ب�صيغة الكرتونية من جمموع مواد التخ�ص�ص �سنوي ًا.
� 6-4-6أن توفر الكلية عدد من الربامج الإح�صائية املنا�سبة.
� 7-4-6أن توفر الكلية جهاز حا�سوب لكل ع�ضو هيئة تدري�س.
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 :5 -6تقنية المعلومات والمصادر التعليمية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

� 1-5-6أن يكون للكلية �سيا�سة وا�ضحة حول ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الربامج التعليمية التي تقدمها.
�أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة قادرين على ا�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت للتعليم الذاتي والدخول
2-5-6
للمعلومات.
�أن تكون مقتنيات الكلية من �أجهزة و�أدوات تكنولوجيا املعلومات وم�صادر املعلومات كافية وفعالة من حيث النوعية
3-5-6
والكمية والتنوع واحلداثة وتكون قادرة على الإيفاء مبتطلبات الربامج الأكادميية للكلية وخططها.
�أن يكون هناك �سهولة يف الو�صول �إلى الأدوات والتقنيات التكنولوجية من قبل الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر
4-5-6
الفنية والإدارية ب�شكل ُيلبي حاجات العملية التعليمية والتعلمية.
� 5-5-6أن يتوافر كادر م�ؤهل يف جمال تقنية املعلومات يقدم امل�ساعدة لأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة عند احلاجة لها.
�أن توفر الكلية موقع الكرتوين على ال�شبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة املعلومات الأكادميية والرتبوية والإدارية
6-5-6
اخلا�صة بالكلية و�أق�سامها.
 :6-6الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

� 1-6-6أن توفر الكلية خم�سة عناوين خمتلفة على الأقل لكل مادة من مواد اخلطة الدرا�سية وبواقع ن�سختني على الأقل من كل عنوان.
� 2-6-6أن توفر الكلية خم�سني عنوان ًا على الأقل من الكتب املتقدمة يف جماالت التخ�ص�ص املختلفة.
� 3-6-6أن ال يقل جمموع العناوين التي توفرها الكلية عن ( )300عنوان يف التخ�ص�ص.
� 4-6-6أن يتم مراعاة توفري عدد منا�سب من املراجع والدوريات العلمية املحكمة والكتب باللغة الإجنليزية.
� 5-6-6أن توفر الكلية ما ن�سبته ( )%10على الأقل من العناوين ب�إ�صدارات حديثة لتغطية كافة املجاالت املعرفية للتخ�ص�ص.
�أن توفر الكلية دوريات لكل تخ�ص�ص بنوعيها الورقي والإلكرتوين ويكون ذلك خلم�س �سنوات �سابقة على الأقل ،ويف
6-6-6
جميع احلاالت يتوجب على الكلية توفري ما ال يقل عن ( )%30من جمموع الدوريات املطلوبة للتخ�ص�ص ب�صورة ورقية.
7-6-6

�أن توفر الكلية املراجع الأ�سا�سية الالزمة للبحث والدرا�سة كاملعاجــم اللغوية ( القوامي�س ) ،ودوائر املعارف
(املو�سوعات) ،ومعاجم الرتاجم والِ�سري ،والأدلة والكتب الثانوية ،والأطال�س ،والببليوغرافيات ..الخ باللغتني العربية
والأجنبية  ،على �أن ال تقل ن�سبة الورقي منها عن (.)%80

8-6-6

�أن يتوفر يف مكتبة الكلية مقتنيات و�أدوات وو�سائل كافية.

9-6-6

�أن توفر الكلية الكادر الب�رشي ب�أعداد كافية وم�ؤهلة مهني ًا وفني ًا لتقدمي اخلدمات املي�رسة ال�ستخدام املكتبة ،مع توفري
فر�ص التطور املهني للعاملني يف املكتبة.
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الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1الوثائق املطبوعة التي تعرف الطلبة باخلدمات وم�صادر املعلومات املتاحة ،و�أوقات ا�ستخدامها مثل املكتبات ،وخمتربات
احلا�سوب ،والأجهزة ال�سمعية والب�رصية املتوفرة.
2.2قائمة ب�أ�سماء العاملني يف خمتربات الكلية ومكتبتها وم�صادر التعلم الأخرى ،وم�ؤهالتهم ،و�سريهم الذاتية ،وبرنامج
التعليم امل�ستمر لهم.
3.3ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات اخلا�صة بتطوير خمتربات الكلية ومكتبتها ،و�إدارتها ،واخلطط التو�سعية امل�ستقبلية.
�4.4إح�صائية تبني ا�ستخدام خدمات احلا�سوب والعودة �إلى امل�صادر املكتبية يف ال�سنوات الثالثة الأخرية.
5.5ال�سيا�سة التي تتبعها الكلية وخطتها التنفيذية املتعلقة بتوفري اال�ستخدام الآمن ملرافقها و�إدامة �صيانتها.
 6.6الإ�ضافات �أو التح�سينات يف امل�صادر التي طر�أت على الكلية يف ال�سنوات الثالث الأخرية ،وخطة التح�سينات لل�سنوات
الثالث القادمة.
� 7.7إح�صائيات بن�سب الإ�شغال لقاعات التدري�س واملدرجات وخمتربات الكلية ومكتبتها.
8.8الهيكل التنظيمي لإدارة املكتبة يف الكلية (�إن وجد) وغريها من م�صادر التعلم (مراكز اخلدمات احلا�سوبية والو�سائل
التعليمية واالت�صاالت).
9.9درا�سات �أو وثائق تبني فاعلية وكفاية الت�سهيالت التي تُقدمها املكتبة وم�صادر املعلومات الأخرى.
1010جدول يبني ا�ستبدال الأجهزة واملعدات التدري�سية الذي مت يف ال�سنوات الثالث الأخرية ،والتحديث �أو التجديد الذي مت
على الأجهزة املتوافرة والقائمة.
1111وثائق تبني مدى ر�ضا الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية عن امل�صادر املتوفرة يف الكلية.
1212اخلطة الرئي�سة اخلا�صة بالت�سهيالت يف الكلية ووثائق تبني التغريات التي متت عليها يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
1313اخلطط ال�سنوية �أو طويلة املدى من �أجل النهو�ض بامل�صادر املادية يف الكلية وحتديثها و�صيانتها،وامل�شاريع امل�ستقبلية.
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المعيار السابع

التفاعل مع المجتمع
والعالقات الدولية
 :1-7التفاعل مع المجتمع والقطاعات ذات العالقة:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن تت�ضمن ر�سالة الكلية و�أهدافها ما ي�شري �إلى ت�شجيع الكلية للتفاعل مع املجتمع املحلي والقطاعات ذات العالقة ،و�أن يتم
1-1-7
الرتكيز على ذلك خالل العملية التعليمية والأن�شطة البحثية.
� 2-1-7أن يكون هناك تفاعل بناء ما بني الكلية والقطاعات ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى التفاعل مع امل�ؤ�س�سات العربية والإقليمية والعاملية.
�أن تتبنى الكلية �سيا�سة وا�ضحة لتوثيق العالقة بينها وبني املجتمع املحلي والقطاعات ذات العالقة ،و�أن يكون لهم متثيل يف بع�ض
3-1-7
جمال�س الكلية واللجان املعنية بالتطوير.
�أن جتري الكلية امل�سوحات والدرا�سات الالزمة لتقدير حاجات املجتمع املحلي والقطاع ال�سياحي والفندقي ،وو�ضع اخلطط
4-1-7
لتلبية تلك احلاجات وتخ�صي�ص امليزانية الالزمة لذلك ،وو�ضع �إجراءات ملراقبة مدى تطبيقها وفاعليتها.
�أن تقوم الكلية بتنفيذ امل�شاريع املخطط لها والتي ت�سهم يف تطوير املجتمع والقطاع ال�سياحي والفندقي ،وجتري الدرا�سات
5-1-7
التقييمية دوري ًا ملعرفة فاعلية وت�أثري تلك امل�شاريع ،وحتديث اخلطط دوري ًا مبا ين�سجم مع �أولوياتها.
:2-7العالقات الدولية:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن يكون للكلية اتفاقيات مع م�ؤ�س�سات علمية للتبادل العلمي �سواء يف جانب �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الطلبة �أو تبادل
1-2-7
اخلربات التدريبية وتنظيم الور�ش وامل�ؤمترات والندوات.
� 2-2-7أن ت�سهل الكلية التبادل الإقليمي والدويل لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة وتوفر امل�صادر املالئمة لذلك.
الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1امل�سوحات والدرا�سات التي قامت بها الكلية لتقدير حاجات املجتمع املحلي والقطاع ال�سياحي والفندقي.
2.2اخلطط ال�سنوية �أو طويلة املدى من �أجل النهو�ض ودعم املجتمع املحلي.
3.3الوثائق والتقارير ال�سنوية الدالة على مدى التعاون بني الكلية واملجتمع املحلي والقطاع ال�سياحي والفندقي.
4.4عدد الدرا�سات والبحوث وامل�شاريع التي مت �إجراءها بنا ًء على حاجات املجتمع املحلي وبالتعاون معه.
5.5ميزانية الكلية التي تُبني الإنفاق على امل�شاريع املوجهة خلدمة املجتمع املحلي.
6.6جدول يبني اخلدمات املقدمة للمجتمع من حيث:
•نوع الن�شاط.
•الفئة امل�ستفيدة.
•اجلهة املنفذة.
•مقدار النفقات مقدرة بالدينار الأردين.
7.7االتفاقيات املربمة من قبل الكلية مع امل�ؤ�س�سات والهيئات واملنظمات املختلفة.
8.8عدد الطلبة الذين مت قبولهم ودعمهم من �أفراد املجتمع املحلي والطلبة الذين مت منحهم بعثات لإكمال درا�ساتهم يف الربامج
املختلفة.
9.9وثائق تبني مدى ا�ستفادة الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س من االتفاقيات الدولية املربمة مع الكلية.
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المعيار الثامن

البحث العلمي
والتبادل التعليمي
:1-8البحث العلمي:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-8

�أن حتدد الكلية حاجاتها و�أولوياتها البحثية ،مبا يف ذلك اهتمامات �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،ف�ض ًال عن جماالت التعاون
مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات املختلفة املحلية والدولية ،بحيث تن�سجم تلك الأولويات مع ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.

2-1-8

�أن يكون للكلية �سيا�سة لتجذير العالقة بني البحث العلمي والتعليم.

3-1-8

�أن توثق الكلية و�سائل البحث و�أولويات البحوث فيها.

4-1-8

�أن ينعك�س التفاعل بني ن�شاطات التعليم والبحث على املنهج و�أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة بالكلية.

5-1-8

�أن تت�ضمن اخلطط الدرا�سية مواد ًا درا�سية ت�سهم يف �إعداد الطلبة للم�شاركة يف البحوث وتطويرها.

6-1-8

�أن يتم توفري الدعم املايل واملادي والإداري الالزم لتنمية البحث العلمي يف الكلية.

7-1-8

�أن يتم منح �أع�ضاء هيئة التدري�س احلرية الأكادميية لإجراء الأبحاث والدرا�سات العلمية ب�شكل يخدم ر�ؤية الكلية ور�سالتها
و�أهدافها وينعك�س على التخطيط والتطوير لرباجمها وحت�سينها.

8-1-8
9-1-8

�أن ي�شارك �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الكلية يف برامج لتطوير القدرات البحثية.
�أن تبدي الكلية التزام ًا وا�ضح ًا بال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالبحث العلمي ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية،
وت�شجيع الإبداعات ،و�أن تدعم امل�شاركة يف امل�شاريع والأبحاث امل�شرتكة مع �رشكاء ا�سرتاتيجيني حمليني �أو دوليني.

� 10-1-8أن تدعم الكلية �إجراء البحوث خلدمة املجتمع وحاجاته االن�سانية والتطبيقية.
 :2-8التبادل التعليمي:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

�أن يكون لدى الكلية �سيا�سات للتعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تقدمي مواد اخلطة �أو تنفيذ جزء منها بحيث يكون هناك
1-2-8
حتديد لل�ساعات الدرا�سية اخلا�صة بها.
َ 2-2-8يجِ ُب �أن ت�سهل الكلية التبادل الإقليمي والدويل لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة وتوفر امل�صادر املالئمة لذلك.
�أن يكون للكلية اتفاقيات مع م�ؤ�س�سات علمية للتبادل العلمي �سواء يف جانب �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الطلبة �أو تبادل
3-2-8
اخلربات التدريبية وتنظيم الور�ش وامل�ؤمترات والندوات.
�أن يكون لدى الكلية �سيا�سات وا�ضحة و�إجراءات حمددة تتعلق باالبتعاث والإيفاد ،مع التزام الكلية بتطبيق هذه ال�سيا�سات
4-2-8
والإجراءات.
� 5-2-8أن تت�ضمن ميزانية الكلية ن�صو�ص ًا وا�ضحة لدعم االبتعاث والإيفاد والتبادل التعليمي.
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الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بالبحث العلمي ،وعقد امل�ؤمترات والندوات والإبداعات.
2.2وثائق تبني اتفاقيات التعاون املحلي والدويل والتبادل التعليمي بني الكلية وامل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى مع �أدلة على
تطبيق هذه االتفاقيات.
3.3ال�سيا�سات اخلا�صة بحرية �أع�ضاء هيئة التدري�س الأكادميية والبحث العلمي.
4.4اللجان الأكادميية امل�شكلة لأغرا�ض البحث العلمي ومتابعته.
5.5مناذج من بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س و�إبداعاتهم.
6.6املعايري والإجراءات التي ت�ستخدم عند تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س فيما يتعلق بالأبحاث املن�شورة.
�7.7سيا�سات الكلية فيما يتعلق باالبتعاث� ،أو الإيفاد� ،أو الإبداعات للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
8.8ملخ�ص بالدرا�سات والأبحاث العلمية والإبداعات التي مت �إجنازها فعلي ًا من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة ونوعيتها،
و�أ�سماء الدوريات العلمية التي ن�رشت فيها.
9.9ملخ�ص بدور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تطوير ،ومتابعة ال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة باالبتعاث ،والإبداعات والبحث
العلمي ،وامل�ؤمترات والندوات.
1010عدد امل�ؤمترات التي مت عقدها يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة يف الكلية ،وعدد امل�ؤمترات التي ح�رضها �أع�ضاء هيئة التدري�س
حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
�1111إح�صائيات عن عدد الطلبة املبتعثني والتخ�ص�صات الدقيقة لهم ،ومدى تقدمهم يف درا�ساتهم الأكادميية.
1212موازنة وميزانية البحث العلمي للثالث �سنوات الأخرية والتعليمات املتعلقة بهما.
1313قوائم مبقدار ما �أُنفق على دعم بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
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المعيار التاسع

فاعلية البرنامج
 :1-9مراقبة وتقييم وتحديث البرنامج:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-9
2-1-9

�أن يكون لدى الكلية تعريف وا�ضح للإجراءات التي ت�ستخدمها يف تقييم براجمها ،على �أن يتم هذا التقييم ب�شكل دوري
ليكون جزء ًا من عملية التقييم والتخطيط العامة التي تمُ ار�سها الكلية.
�أن ي�شتمل تقييم الربنامج العملية التعليمية والتعلمية واملكونات النوعية للمنهاج وا�سرتاتيجيات ونواجت التعلم.

3-1-9

�أن تن�رش الكلية نتاجات التعلم املتوقعة لكل برنامج من الربامج التي تطرحها ،و�أن تقدم ال�شواهد والرباهني التي ت ُدل على �أن
الطلبة الذين تخرجوا من براجمها ميتلكون هذه النتاجات بدرجة كبرية.

4-1-9

�أن ت�رشك الكلية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س والقطاعات ذات العالقة يف تقييم الربنامج التعليمي ب�صورة منتظمة.

5-1-9
6-1-9
7-1-9

�أن تقدم الكلية ال�شواهد والرباهني على �أن الأن�شطة التقييمية التي تمُ ار�سها ت�ؤدي �إلى حت�سني عمليتي التعليم والتعلم فيها.
�أن ت�رشك الكلية كافة املعنيني يف تطويرالربنامج التعليمي تبع ًا لنتائج عملية التقييم والتقدم العلمي وامل�ستجدات العاملية.
�أن تعمل الكلية على و�ضع اخلطط امل�ستقبلية لتطوير بنيتها الأ�سا�سية وبراجمها وتنمية مواردها التعليمية.

 :2-9مخرجات التعلم والتعليم:
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

� 1-2-9أن حتدد الكلية الكفايات التي �سيكت�سبها الطالب عند التخرج.
الطالب بناء على خلفيته ،و�رشوط قبوله بالكلية وم�ؤهالته ،و�أَ ْن تُ�ستَعم ُل النتائج املتمخ�ضة عن ذلك لتَزويد اللجان
�أَ ْن ُيح ّل َل �أداء
ِ
2-2-9
امل�س�ؤولة عن اختيار الطلبة ،وجلنة اخلطة الدرا�سية و�إر�شاد الطلبة بتغذية راجعة ت�ساعدهم على اتخاذ القرارات املالئمة.
� 3-2-9أن ت�ستخدم مقايي�س و�إجراءات معيارية لتحديد ما حتقق من خمرجات التعلم خلريجي الكلية.
� 4-2-9أن يكون هناك مراجعات دورية لأداء الطلبة وما حتقق لهم من كفايات ومهارات واجتاهات.
� 5-2-9أن يتم توظيف نتائج املراجعة والتقييم يف حت�سني نواجت التعلم من معارف ومهارات وكفايات.
الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1وثائق تبني الكفايات املحددة من قبل الكلية والتي �سيكت�سبها الطالب عند التخرج.
2.2وثائق تبني املقايي�س والإجراءات املعيارية امل�ستخدمة من قبل الكلية لتحديد ما حتقق من خمرجات التعلم خلريجيها.
3.3الرباهني �أو املعلومات التي تدعم قيام الكلية مبراقبة وتقييم وحتديث الربامج التعليمية وتقييم خمرجات الربنامج مثل:
�أ -الأهداف ال�سنوية ونتائج التقييم التي يتم الت�أكد من حتقيقها.
ب -الدرا�سات التي �أجريت ملتابعة الطلبة واخلريجني.
ج -الدرا�سات التي �أجريت حول فاعلية الربامج التي تقدمها الكلية.
د -نتائج م�سوحات ر�ضا الطلبة واخلريجني والعاملني يف الكلية.
هـ -نتائج م�سوحات ر�ضا �أرباب العمل عن اخلريجني.
4.4وثائق تبني توظيف الكلية لنتائج املراجعة والتقييم يف حت�سني نواجت التعلم من معارف ومهارات وكفايات.
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المعيار العاشر

إدارة ضمان الجودة
والتحسين المستمر
 :1-10إدارة ضمان الجودة والتحسين المستمر
المؤشرات الدالّة على ُّ
تحقق هذا الجانب من هذا المعيار:

1-1-10
2-1-10
3-1-10
4-1-10
5-1-10
6-1-10
7-1-10
8-1-10
9-1-10
10-1-10
11-1-10
12-1-10

13-1-10

32

�أن متار�س الكلية �إجراءات املراجعة املنتظمة للوقوف على م�ستويات الإجناز و�إبراز النواق�ص وتوثيقها.
�أَ ْن تكون عملية التجديد والتطوير التي متار�سها الكلية م�ستندة �إلى الدرا�سات ال�شاملة للتجارب املا�ضية ،والأن�شطة احلالية،
واملنظوراتامل�ستقبلية.
�أن تطور الكلية ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها مبا يتنا�سب والتطور الثقايف واالقت�صادي واالجتماعي والعلمي للمجتمع.
�أن تقوم الكلية بتطوير �سيا�ساتها وتعليماتها وهيكلها التنظيمي ملواكبة الظروف املتغرية وحاجات الكلية.
�أن تقوم الكلية بتعديل عنا�رص املنهاج بتوافق مع التط ّورات العلمية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية والثقافية.
�أن تعدل الكلية �سيا�سة القبول فيها وحتدد �أعداد الطلبة طبق ًا ل َتغْيري احلاجات والتوقعات امل�ستقبلية والظروف ال�سائدة.
�أن تقوم الكلية بتعديل الكفايات املطلوبة للطالب عند التخ ُّرج مبوجب احلاجات والبيئة التي �سيعمل بها اخلريجون.
�أن تقوم الكلية بتطوير �أ�ساليب وو�سائل التقييم طبق ًا للتغيريات يف الأهداف والتطلعات التعليمية.
�أن تعدل الكلية �سيا�سة التعيني وطرق االختيار لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.
�أن جتدد الكلية امل�صادر التعليمية فيها طبق ًا ل َتغيرّ حاجاتها من �أعداد الطلبة ،وو�ضع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
والربنامج التعليمي واملبادئ الأكادميية املُعا�رصة.
�أن تقوم الكلية ب�ضبط ومراقبة الربنامج التعليمي وتقييمه وتطويره.
�أن ت�شكل الكلية جلنة عليا ل�ضمان اجلودة يت�صف �أع�ضا�ؤها بدرجة عالية من االلتزام ،واخلربة والدراية ب�أمور اجلودة،
على �أن تتولى و�ضع ال�سيا�سات العامة املتعلقة باجلودة ومتابعة تطبيقها ،واتخاذ القرارات املتعلقة بها.
�أن توفر الكلية مكتب لإدارة �ضمان اجلودة يتولى �إدارته �أفراد م�ؤهلون و�أكفاء يكون لهم دور رئي�س يف �ضمان حتقيق
ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها من خالل متابعة تنفيذ كافة الإجراءات التي ت�ضمن ذلك ،حيث يتولى املكتب املهام
التالية:
•الت�أكد من �أن اجلميع يعمل �ضمن ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها.
•مالئمة البناء امل�ؤ�س�سي للكلية وهيكلها التنظيمي و ُبنيتها التحتية لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.
•�ضمان امل�شاركة الفاعلة لأع�ضاء هيئة التدري�س والكادر الإداري فيها يف ن�شاطات الكلية الأكادميية والإدارية.
•مراجعة وتنفيذ �أدوات �ضمان اجلودة مثل ال�سيا�سات والإجراءات واملجال�س واللجان واملكونات الأخرى يف الكلية.
•الت�أكد من �أن الربامج الأكادميية وت�صميم مناهجها وتنظيمها وخطط الكلية اال�سرتاتيجية تقع �ضمن املعايري املحددة.
•الت�أكد من مالئمة �إجراءات التعلم والتعليم وتقييم الطلبة املتبعة فيها.
•�ضمان جودة املمار�سات والإجراءات الإدارية واملالية فيها.
•الت�أكد من مالئمة �أداوت املعرفة والت�سهيالت الرتبوية وم�صادر التعليم املتاحة فيها للطلبة.
•متابعة اجنازات الطلبة وحت�صيلهم.
•متابعة درجة م�ساهمة الكلية يف البحث العلمي وخدمة املجتمع.
•�إجراء التقييم الذاتي ( )Self-Evaluationللكلية ،وتنفيذ خطة ا�سرتاتيجية �شاملة تعتمد على تقدير احلاجات
والتحليل الرباعي (.)SWOT
•متابعة تطوير قواعد البيانات وا�ستخدام البيانات بكفاءة وفاعلية.
•تقدمي تقارير دورية للإدارة عن مدى تقدم الكلية يف حتقيق �أهدافها وخططها وبراجمها ومالئمة م�صادرها ،وحتديد
ال�صعوبات ونقاط القوة وال�ضعف على م�ستوى الربامج كافة.
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الوثائق التي يمكن الرجوع إليها عند جمع معلومات عن هذا المعيار:

1.1اخلطط التطويرية ل�ضمان اجلودة يف الكلية.
�2.2إح�صائية بالكادر القائم على �ضمان اجلودة يف الكلية وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ،وو�صف باملهام املوكلة �إليهم.
3.3قائمة باملعايري التي ت�ستخدمها الكلية للحكم على ممار�سات و�إجراءات اجلودة فيها.
4.4الدرا�سات التي �أجرتها الكلية لتقييم براجمها ،وخططها ،وم�صادرها ،وخمرجاتها ،والإجراءات التطويرية املتمخ�ضة
عنها.
5.5م�ؤ�رشات الأداء التي ت�ستخدمها الكلية ونتائج قيا�سها.
6.6حتليل حاجات الربامج الأكادميية يف الكلية.
7.7اخلطط اال�سرتاتيجية اخلا�صة بتطوير موارد الكلية.
8.8وثائق تبني التغريات التي طر�أت على الكلية وبراجمها منذ ن�ش�أتها.
9.9التقارير اخلا�صة بالتقييم الذاتي الذي قامت به الكلية �أو التقارير اخلا�صة بنتائج التقييم التي ح�صلت عليه الكلية �أو
براجمها من قبل جهات خارجية يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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ملحق رقم1

تعليمات ومعايير االعتماد الخاص
لتخصصات اإلدارة الفندقية واإلدارة السياحية وإدارة الفعاليات
(برنامج البكالوريوس)
الصادرة بموجب الفقرتين (أ ،ك) من المادة ( )7لقانون
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ( )20لسنة  2007وتعديالته

املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات )تعليمات ومعايري االعتماد اخلا�ص لتخ�ص�صات الإدارة الفندقية والإدارة ال�سياحية و�إدارة
الفعاليات لربنامج البكالوريو�س) ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدارها.
ر�سالة و�أهداف الربنامج  /خمرجات التعلم للخطة الدرا�سية:
�أ .ر�سالة و�أهداف الربنامج :يجب �أن يكون لكل تخ�ص�ص ر�سالة و�أهداف و خمرجات تعلم متوقعة وا�ضحة
ومعلنة تتوافق مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها و�أهدافها .

املادة(:)2

املادة (:)3
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ب .ل�ضمان خمرجات تعلم منا�سبة :يجب مراعاة الأمور الآتية فيما يتعلق بالطلبة امللتحقني يف الربنامج:
•�إ�صدار تعليمات ملنح درجة البكالوريو�س يف الربنامج على �أن تت�ضمن معلومات وافية عن القبول ،و�رشوط
النجاح ،واملدة الق�صوى لنيل الدرجة ،والإنذار ،والف�صل ،و�رشوط التخرج وت�أجيل الدرا�سة والغياب،
بحيث يتم مراعاة الت�رشيعات ال�صادرة عن جمل�س التعليم العايل وهيئة االعتماد بهذا اخل�صو�ص.
•االلتزام بالت�رشيعات التي ت�سمح للطالب املنتقل من م�ؤ�س�سة �أكادميية معتمدة باحت�ساب عدد من ال�ساعات
املعتمدة التي ت�ؤهله لالنتقال �إلى امل�ستوى نف�سه �أو م�ستوى �أعلى يف الربنامج.
•توفري الإر�شاد الأكادميي واملهني جلميع الطلبة.
•املتابعة الدورية لأداء الطلبة ل�ضمان ح�صولهم على احلد الأدنى من متطلبات خمرجات التعلم.
•�إ�رشاك الطلبة �إلى ح ٍّد مقبول يف تقييم �سيا�سات و�إجراءات الربنامج يف جمال اخلدمات الطالبية.
اخلطة الدرا�سية:
�أ .يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة للخطة الدرا�سية لنيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص (� )132ساعة
معتمدة (حد ًا �أدنى) موزعة على النحو الآتي:
ال�ساعات املعتمدة
املتطلبات
متطلبات اجلامعة.

(� )27ساعة معتمدة �أو ح�سب قرارات جمل�س
التعليم العايل.

متطلبات الكلية.

( )%15على الأقل من جمموع ال�ساعات املعتمدة.

�أ) ( )%60على الأقل من جمموع ال�ساعات املعتمدة
�إذا كان التخ�ص�ص نظري ًا.
ب) ( )%60على الأقل من جمموع ال�ساعات املعتمدة
متطلبات التخ�ص�ص :الإجبارية واالختيارية وامل�ساندة.
على �أن يكون اجلانب التطبيقي (العملي) منها
ال يقل عن  %50وال يزيد على � %55إذا كان
التخ�ص�ص تطبيقي ًا.
(� )6ساعات معتمدة حد ًا �أعلى (يختارها الطالب من
م ّواد حرة (�إن وجدت).
مواد تتعلق بتخ�ص�صه).

دليل معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة

ب) توزع مواد التخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتغطي املجاالت املعرفية الآتية:
1.1املجاالت الأ�سا�سية :حتدد املجاالت الأ�سا�سية لكل تخ�ص�ص بحد �أدنى ( )4جماالت  ،ويحدد احلد
الأدنى من ال�ساعات املعتمدة لكل جمال وفق ًا ملعايري اعتماد التخ�ص�ص مت�ضمنة املواد العملية (�إن
وجدت) وم�رشوع التخرج (�إن وجد).
2.2املجاالت امل�ساندة( :هي مواد داعمة لتخ�ص�ص الطالب تطرح من قبل تخ�ص�صات �أو برامج �أخرى يف
الكلية �أو من كليات �أخرى ذات عالقة)،حتدد ال�ساعات املعتمدة لكل منها.
3.3جماالت التدريب العملي ( �إن وجدت) وحتدد �ساعاته ح�سب التخ�ص�ص.
 4.4يجب �أن تتحقق اجلامعة من ا�ستيفاء املناهج واملقررات ملتطلبات الرتخي�ص املهني وذلك يف املهن التي
ت�ستوجب ممار�ستها احل�صول على ترخي�ص من جهات �أخرى خارج اجلامعة.
ج) املتطلبات العامة للتخ�ص�ص:
•يجب �أن تد ّر�س ( )%30من مواد التخ�ص�ص باللغة الإجنليزية (ح ّد ًا �أدنى).
•يجب �أن يت�ضمن الربنامج تدريب ًا ميداني ًا ،بواقع (� )12-6ساعة معتمدة ،بحيث تكون مدة التدريب
امليداين (� )800ساعة عمل بحد �أدنى يف فنادق مب�ستوى ( )3جنوم على الأقل �أو م�ؤ�س�سات �سياحية
كوكاالت ال�سياحة وال�سفر و�رشكات تنظيم و�إقامة الفعاليات ومبا يتنا�سب مع تخ�ص�ص الطالب..
•تتولى الكلية والق�سم �ضمان حتقيق التدريب للأغرا�ض املن�شودة منه مبوجب اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات
املعتمدة وربط اعتماد التدريب بعدد من الأمور منها :مدى ا�ستفادة امل�ؤ�س�سة من الطالب ،وتقرير
الطالب ،وتقرير امل�ؤ�س�سة.
•املواد العملية :ال�ساعة املعتمدة الواحدة للمواد العملية تعادل �ساعتي ات�صال.
�أو ًال :تخ�ص�ص الإدارة الفندقية:
 .1املجاالت الأ�سا�سية وامل�ساندة:
�أ .املجاالت املعرفية الأ�سا�سية:
املجال املعريف

*

�إدارة الإيواء:
ت�ضم مواد مثل � :إدارة الدوائر الأمامية� ،إدارة التدبري الفندقي� ،إدارة احلجوزات...الخ
�إدارة الطعام وال�شراب و�إجراءاته:
ت�ضم مواد مثل :حت�ضري الطعام و�إنتاجه ( ،)2 ،1خدمة الطعام وال�رشاب� ،إدارة
التغذية� ،إدارة الطعام وال�رشاب� ،سالمة و�صحة الأغذية ،تخطيط قوائم الطعام...الخ
الوظائف الإدارية الفندقية:
ت�ضم مواد مثل :مبادئ �إدارة الفنادق ،الت�سويق الفندقي وال�سياحي ،املحا�سبة الفندقية
وال�سياحية� ،إدارة املوارد الب�رشية يف الفنادق وال�سياحة� ،إدارة �سال�سل التزويد ،الريادة
يف الإعمال الفندقية� ،إدارة جودة اخلدمات الفندقية ،مراقبة التكاليف ،الأمن الفندقي،
�إدارة الأزمات ،الإدارة املالية يف الفنادق� ،إدارة الدخل ،الإدارة البيئية يف الفنادق..الخ
املهارات التخ�ص�صية:
ت�ضم مواد مثل :نظم معلومات فندقية ( ،)2٫1خدمة العمالء ،مهارات االت�صال،
الثقافات العاملية ،منهجية البحث العلمي لل�سياحة وال�ضيافة ،لغات �أجنبية ،االتيكيت
والربوتوكول......الخ

احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة
9
21

15

15

*يجوز �إ�ضافة جمال معريف �آخر غري املجاالت املحددة �أعاله وذلك ح�سب ما يرتئيه الق�سم منا�سب ًا.

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )
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ب .املجاالت املعرفية امل�ساندة:
املجاالت املعرفية امل�ساندة:
املجاالت املعرفية امل�ساندة
ت�ضم مواد مثل :مدخل �إلى ال�سياحة ،ال�سياحة امل�ستدامة ،مبادئ االقت�صاد� ،إدارة
الفعاليات ،ال�سياحة املحلية ،الإح�صاء ال�سياحي ،الت�رشيعات ال�سياحية والفندقية،
�أخالقيات املهن ال�سياحية والفندقية ،ال�سياحة والآثار يف الأردن.

احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة
9

 .2املختربات واملرافق التدريبية :يجب توفري املختربات واملرافق التدريبية الآتية:
�أ -املختربات :خمترب حا�سوب جم ّهز جتهيز ًا كام ًال ومزود ًا بالربجميات املتخ�ص�صة الالزمة (برجميات
متخ�ص�صة يف الإدارة الفندقية) بعدد ( )20جهاز ًا على الأقل على �أن تكون م�ساحة املخترب ( 60م)2
على الأقل.
ب -املرافق التدريبية :توفري املرافق التدريبية التالية جمهز ًة ح�سب ما هو مبينّ يف ملحق التجهيزات (ملحق:)2
 املطعم:()Training Restaurant
()Training kitchen
 املطبخ التدريبي: مطبخ احللويات:()Pastry kitchen
()House keeping
 التدبري الفندقي:()Reception desk
 مكتب ا�ستقبال: غرف غيار للطلبة ح�سب الأ�صول خمازن مواد �أوليةثانياً :تخ�ص�ص الإدارة ال�سياحية:
 .1املجاالت الأ�سا�سية وامل�ساندة:
�أ .املجاالت املعرفية الأ�سا�سية:
املجال املعريف

*

�إدارة اخلدمات ال�سياحية:
ت�ضم مواد مثل :مدخل �إلى ال�سياحة� ،إدارة مكاتب ال�سياحة و ال�سفر� ،إدارة النقل
ال�سياحي ،الربنامج ال�سياحي ،تقنيات الإر�شاد ال�سياحي� ،إدارة املن�ش�آت ال�سياحية
الوظائف الإدارية ال�سياحية:
ت�ضم مواد مثل :التخطيط ال�سياحي ،الت�سويق ال�سياحي ،حما�سبة امل�ؤ�س�سات
ال�سياحية� ،إدارة املوارد الب�رشية ال�سياحية ،الرياده يف ال�سياحة� ،إدارة الفعاليات� ،إدارة
املقا�صد ال�سياحية� ،إدارة جودة اخلدمات ال�سياحية ،الت�سويق االلكرتوين ،الت�سويق من
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي ،الإدارة املالية الفندقية وال�سياحية
املهارات العامة و التخ�ص�صية:
ت�ضم مواد مثل :لغات �أجنبية ،خدمة العمالء ،منهجية البحث العلمي لل�سياحة و
ال�ضيافة ،نظم معلومات �سياحية ،مهارات االت�صال ال�سياحي ،الثقافات العاملية،
االتيكيت و الربتوكول.
البيئة ال�سياحية املحلية:
ت�ضم مواد مثل :ال�سياحة يف الأردن ،الت�رشيعات ال�سياحية ،ال�سياحة امل�ستدامة،
ال�سياحة و املجتمع املحلي ،جغرافية الأردن ال�سياحية� ،إدارة املتاحف� ،آثار الأردن عرب
الع�صور ،ال�سياحة البيئية.
* يجوز �إ�ضافة جمال معريف �آخر غري املجاالت املحددة �أعاله وذلك ح�سب ما يرتئيه الق�سم.
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احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة
9

21

15

15

ب .املجاالت املعرفية امل�ساندة:
املجاالت املعرفية امل�ساندة
املجاالت امل�ساندة:
ت�ضم مواد مثل :اقت�صاديات ال�سياحة� ،إح�صاء �سياحي ،الإدارة الفندقية� ،إدارة املواقع
الرتاثية والثقافية ،مو�ضوعات خا�صة يف ال�سياحة� ،أخالقيات املهن ال�سياحية.

احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة
9

 .2املختربات واملرافق التدريبية :يجب توفري املختربات واملرافق التدريبية الآتية:
�أ -املختربات :خمترب حا�سوب جم ّهز جتهيز ًا كام ًال ومزود ًا بالربجميات املتخ�ص�صة ال ــالزمة (برجميات
الإدارة ال�سياحية مثل غاليليو و�أماديو�س و�سيرب وغريها) بعدد ( )20جهاز ًا على الأقل على �أن تكون
م�ساحة املخترب ( 60م )2على الأقل.
ب -املرافق التدريبية :توفري املرافق التدريبية الآتية جمهزة ح�سب ما هو مبينّ يف ملحق التجهيزات (ملحق :)2
 منوذج وكالة �سياحة و�سفر)Travel agency( :ثالثاً :تخ�ص�ص (�إدارة الفعاليات):
 .1املجاالت الأ�سا�سية وامل�ساندة:
�أ .املجاالت املعرفية الأ�سا�سية:
املجال املعريف

*

ت�صميم و تخطيط الفعاليات:
ت�ضم مواد مثل :مقدمة يف الفعاليات ،متويل و رعاية الفعاليات ،اخلدمات اللوجي�ستية
و التنظيمية� ،إدارة املخاطر يف املنا�سبات والفعاليات� ،إعداد و كتابة مقرتح م�شاريع
الفعاليات ،ت�صميم املنا�سبات والفعاليات� ،إدارة املعار�ض واالجتماعات� ،إدارة املنا�سبات
اخلا�صة� ،إدارة املهرجانات واحلفالت.
الوظائف الإدارية:
ت�ضم مواد مثل :ت�سويق الفعاليات ،الإدارة املالية للفعاليات� ،إدارة املوارد الب�رشية يف
املنا�سبات والفعاليات ،العالقات العامة ،الت�سويق االلكرتوين ،بحوث الت�سويق� ،إدارة
املخاطر يف املنا�سبات والفعاليات ،تقييم الفعاليات.
مهارات عامة و تخ�ص�صية:
ت�ضم مواد مثل :نظم معلومات للفعاليات ،خدمة العمالء ،مهارات االت�صال ،ثقافات
عاملية ،لغات �أجنبية ،مناهج البحث.
مهارات �سياحية و فندقية :
مدخل �إلى ال�سياحة ،مدخل �إلى ال�ضيافة ،ال�سياحة يف الأردن ،الت�رشيعات ال�سياحية
يف الأردن ،تخطيط قوائم الطعام ،خدمات الطعام و ال�رشاب� ،أ�سا�سيات الطهي� ،إدارة
الطعام و ال�رشاب.

احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة
15

15

15

15

* يجوز �إ�ضافة جمال معريف �آخر غري املجاالت املحددة �أعاله وذلك ح�سب ما يرتئيه الق�سم.

ب .املجاالت املعرفية امل�ساندة:
املجال املعريف

احلد الأدنى لل�ساعات
املعتمدة

املجاالت امل�ساندة:
ت�ضم مواد مثل :الثقافات العاملية ،الربتوكول و الإتكيت� ،سياحة امل�ؤمترات ،الت�رشيعات
القانونية والأخالقيات يف �صناعة الفعاليات ،الت�سويق با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي ،الريادة و الإبداع� ،إدارة اجلودة.

9
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 .2املختربات واملرافق التدريبية :يجب توفري املختربات واملرافق التدريبية الآتية:
�أ -املختربات :خمترب حا�سوب جم ّهز جتهيز ًا كام ًال ومزود ًا بالربجميات ال ــالزمة املتخ�ص�صة يف �إدارة الفعاليات
بعدد ( )20جهاز ًا على الأقل على �أن تكون م�ساحة املخترب ( 60م )2على الأقل.
ب -املرافق التدريبية :م�شغل مب�ساحة ( 60م )2على الأقل ليت�سع لـ ( )20طالب ًا وذلك مبعدل
( 3م )2للطالب.
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والكوادر امل�ساعدة:
�أ� -أع�ضاء الهيئة التدري�سية:

املادة (:)4

�أو ًال� :إذا كان التخ�ص�ص نظري ًا:
 -1العدد املطلوب:
توفري ع�ضو هيئة تدري�س واحد على الأقل لكل جمال من جماالت التخ�ص�ص الأ�سا�سية ،ويجوز يف حاالت
خا�صة �أن يراعى التداخل بني جمالني على الأكرث ويجب �أال يقل عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س عن ()4
�أع�ضاء متفرغني من حملة الدكتوراه يف جمال التخ�ص�ص �أحدهم برتبة �أ�ستاذ م�شارك كح ٍد �أدنى على
�أن يتم توفري ع�ضوين منهم على الأقل عند تقدمي طلب االعتماد والباقي يف بداية ال�سنة الثالثة من تاريخ
االعتماد.
 -2ن�سبة الطلبة �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س:
 التخ�ص�صات الإن�سانية )1:35( :على الأكرث. التخ�ص�صات العلمية )1:25( :على الأكرث. -3لأغرا�ض احت�ساب الطاقة اال�ستيعابية للتخ�ص�ص تراعى الأمور الآتية:
 حملة درجة الدكتوراه املتفرغني . حملة درجة املاج�ستري املتفرغني وبن�سبة ال تزيد على ( )%20من حملة درجة الدكتوراه املتفرغني. ت�ضاف ن�سبة ( )%20من حملة درجة الدكتوراه املتفرغني لتغطية العمل الإ�ضايف للمتفرغني وعملغري املتفرغني.
 �رضورة ت�سل�سل �شهادات ع�ضو هيئة التدري�س من البكالوريو�س �إلى الدكتوراه بحيث تكون يف نف�سالتخ�ص�ص ما �أمكن مع الأخذ باالعتبار التداخل والرتابط يف بع�ض التخ�ص�صات.
ب) مع مراعاة مايلي:
 -1التنويع يف م�صادر �شهادات الدكتوراه لأع�ضاء الهيئة التدري�سية .
 -2تعيني ما ن�سبته  %50على الأقل من �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن يحملون اجلن�سية الأردنية ،ويف حال
وجود �أكرث من برنامج يف التخ�ص�ص يتم احت�ساب نف�س الن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع الربامج
للتخ�ص�ص نف�سه .
 -3تعيني ما ن�سبته  %50على الأقل من �أع�ضاء هيئة التدري�س بعقود ال تقل مدتها عن �سنتني.
ج) يعترب الطلبة امل�سجلون يف اجلامعة منتظمني يف الدرا�سة مبا يف ذلك الطلبة امل�سجلون يف الدرا�سة
اخلا�صة والطلبة امل�ؤجلون �أو املنقطعون عنها.
د) يتم احت�ساب الطاقة اال�ستيعابية اخلا�صة للتخ�ص�ص وفقا للمعادلة الآتية :
[( ( ÷100عدد �ساعات مواد التخ�ص�ص ÷ جمموع عدد �ساعات اخلطة )]×[(عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املعتمد
– عدد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من التخ�ص�ص الذين ُيدر�سون للتخ�ص�صات الأخرى  +عدد �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية من التخ�ص�صات الأخرى الذين يدر�سون للتخ�ص�ص)]× ن�سبة طالب � :أ�ستاذ.
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هـ) يجوز للجامعة �إن�شاء ق�سم �أو وحدة ُتعنى بتدري�س امل�ساقات اخلدمية( ملتطلبات اجلامعة والكلية)،
�شريطة الآتي:
 -1تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س لهذه الغاية يف الق�سم �أو الوحدة على �أن ال تقل ن�سبة حملة الدكتوراه منهم عن
( )%40والباقي من حملة املاج�ستري.
�	-2أن ت�أخذ امل�ساقات التي يقدمها ق�سم اخلدمات �أو الوحدة �أرقام ًا خا�صة بالق�سم.
و) احلد الأق�صى للعبء التدري�سي الأ�سبوعي لأع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرون املتفرغون:
� 9ساعات للأ�ستاذ.
� 12ساعة للأ�ستاذ امل�شارك �أو امل�ساعد.
� 15ساعة للمدر�س امل�ساعد والأ�ستاذ املمار�س.
حما�رضون غري متفرغني � 6ساعات حد ًا �أق�صى ( على �أن يكون ذلك مبوافقة اجلهة التي يعمل فيها متفرغ ًا).
ي) الكوادر امل�ساعدة:
 م�رشفو املختربات�( :إن وجدت)يعني العدد الالزم من م�رشيف املختربات من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص على الأقل بحيث ال
تزيد ن�سبة الطلبة �إليهم يف املخترب الواحد �أثناء التدري�س عن ( )1:20وال يزيد العبء الإ�رشايف للم�رشف
على � 18ساعة عملية �أ�سبوعي ًا.
 فنيو املختربات�( :إن وجدت)يعني فني واحد على الأقل لكل خمترب من حملة درجة البكالوريو�س �أو الدبلوم املتو�سط.
ثاني ًا� :إذا كان التخ�ص�ص تطبيقي ًا:
 .1العدد املطلوب:
توفري ع�ضو هيئة تدري�س واحد على الأقل لكل جمال من جماالت التخ�ص�ص الأ�سا�سية ،ويجوز يف
حاالت خا�صة �أن يراعى التداخل بني جمالني على الأكرث عند �إن�شاء الربنامج ويجب �أال يقل عدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س عن ثالثة �أع�ضاء متفرغني من حملة درجة الدكتوراه يف التخ�ص�ص� ،أحدهم برتبة �أ�ستاذ
م�شارك على �أن يتم توفري ع�ضوين منهم على الأقل عند تقدمي طلب االعتماد والباقي يف بداية ال�سنة
الثالثة من تاريخ االعتماد.
 -2ن�سبة الطلبة �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س:
 التخ�ص�صات التطبيقية الإن�سانية )1:25( :على الأكرث. التخ�ص�صات التطبيقية العلمية  )1:20( :على الأكرث. -3لأغرا�ض احت�ساب الطاقة اال�ستيعابية للتخ�ص�ص تراعى الأمور الآتية:
 حملة درجة الدكتوراه املتفرغني. �أن ال يزيد عدد حملة املاج�ستري املتفرغني على عدد حملة الدكتوراه املتفرغني. ممار�سون متفرغون وبن�سبة ال تزيد عن ( )%50من جمموع حملة الدكتوراه واملاج�ستري املتفرغني �رشيطة�أن يكون لديهم درجة البكالوريو�س كحد �أدنى و(� )10سنوات خربة يف جمال عمل مهني للتخ�ص�ص.
 ت�ضاف ن�سبة ( )%25من جمموع حملة درجة الدكتوراه واملاج�ستري املتفرغني لتغطية العمل الإ�ضايفللمتفرغني وعمل غري املتفرغني.
 �رضورة ت�سل�سل �شهادات ع�ضو هيئة التدري�س من البكالوريو�س �إلى الدكتوراه بحيث تكون يف نف�سالتخ�ص�ص ما �أمكن مع الأخذ باالعتبار التداخل والرتابط يف بع�ض التخ�ص�صات.
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ب) مع مراعاة ما يلي:
 -1التنويع يف م�صادر �شهادات الدكتوراه لأع�ضاء الهيئة التدري�سية.
 -2تعيني ما ن�سبته  %50على الأقل من �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن يحملون اجلن�سية الأردنية ،ويف حال
وجود �أكرث من برنامج يف التخ�ص�ص يتم احت�ساب نف�س الن�سبة لأع�ضاء الهيئة يف جميع الربامج
للتخ�ص�ص نف�سه.
 -3تعيني ما ن�سبته  %50على الأقل من �أع�ضاء هيئة التدري�س بعقود ال تقل عن �سنتني.
ج) يعد الطلبة امل�سجلون يف اجلامعة منتظمني يف الدرا�سة مبا يف ذلك الطلبة امل�سجلون يف الدرا�سة اخلا�صة
والطلبة امل�ؤجلون �أو املنقطعون عنها.
د) يتم احت�ساب الطاقة اال�ستيعابية اخلا�صة للتخ�ص�ص وفقا للمعادلة الآتية :
[ ( ( ÷100عدد �ساعات مواد التخ�ص�ص ÷ عدد �ساعات اخلطة )]× [(عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املعتمد –
عدد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من التخ�ص�ص الذين يدر�سون يف التخ�ص�صات الأخرى  +عدد �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية من التخ�ص�صات الأخرى الذين يدر�سون للتخ�ص�ص)× ن�سبة طالب � :أ�ستاذ ) ].
هـ) يجوز للجامعة �إن�شاء ق�سم �أو وحدة ُتعنى بتدري�س امل�ساقات اخلدمية ( ملتطلبات اجلامعة والكلية)،
�شريطة الآتي:
تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س لهذه الغاية يف الق�سم �أو الوحدة على �أن ال تقل ن�سبة حملة درجة الدكتوراه منهم
عن %40والباقي من حملة درجة املاج�ستري.
�أن ت�أخذ امل�ساقات التي يقدمها ق�سم اخلدمات �أو الوحدة �أرقام ًا خا�صة بالق�سم.
و) احلد الأق�صى للعبء التدري�سي الأ�سبوعي لأع�ضاء هيئة التدري�س :
(� )9ساعات للأ�ستاذ.
(� )12ساعة للأ�ستاذ امل�شارك �أو امل�ساعد.
(� )15ساعة للمدر�س واملدر�س امل�ساعد والأ�ستاذ املمار�س.
(� )6ساعات حد ًا �أق�صى لغري املتفرغ (على �أن يكون ذلك مبوافقة اجلهة التي يعمل فيها متفرغ ًا).
ب -الكوادر الفنية امل�ساعدة:
 .1م�رشفو املختربات:
يعني العدد الالزم من م�رشيف املختربات من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص على الأقل بحيث ال
تزيد ن�سبة الطلبة �إليهم يف املخترب الواحد �أثناء التدري�س عن ( )1:20وال يزيد العبء الإ�رشايف للم�رشف
على � 18ساعة عملية �أ�سبوعي ًا
 .2فنيو املختربات:
يعني فني واحد على الأقل لكل ق�سم من حملة درجة الدبلوم املتو�سط كحد �أدنى.
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ج -املتطلبات املرتبطة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س:
 .1يجب توفري العدد الكايف من الإداريني والفنيني الالزمني مل�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أداء مهامهم.
 .2يجب على الإدارة توخي العدل وامل�ساواة عند التعيني والرتفيع وحتديد الراتب وحتديد الأعباء.
 .3يجب الت�أكيد على انخراط �أع�ضاء هيئة التدري�س الفعلي يف تطوير املناهج وتقييمها و�صياغة ال�سيا�سات
واملمار�سات الأكادميية ،بالإ�ضافة �إلى مهامهم يف التعليم والإر�شاد والتخطيط الأكادميي ،وتوجيه الربنامج.
 .4يجب توفري �آليات لقيا�س فعالية العملية التعليمية والإر�شاد الأكادميي.
 .5يجب �أن تدر�س معظم مواد املجاالت املعرفية الأ�سا�سية من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني.
 .6يجب توفري ما يثبت ت�شجيع ودعم وتقييم التطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر امل�ساعدة.
 .7يجب �أن يظهر �أع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر امل�ساعدة ما يثبت النمو املهني والإنتاجية وتعظيم
خرباتهم يف جمال تخ�ص�صهم.
الكتب والدوريات واملعاجم واملو�سوعات وامل�صادر الأخرى:
يجب �أن توفر مكتبة الكلية �أو اجلامعة املراجع والكتب املقررة وقواعد البيانات االلكرتونية والتي تعك�س احلاجات
الآنية للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س والتي ت�شتمل على البنود التالية كحد �أدنى لهذه االحتياجات:

املادة (:)5

�أ -الكتب:
•توفري خم�سة عناوين خمتلفة على الأقل لكل مادة من مواد اخلطة الدرا�سية وبواقع ن�سختني على الأقل من
كل عنوان.
•توفري خم�سني عنوان ًا على الأقل من الكتب املتقدمة يف جماالت التخ�ص�ص املختلفة.
•يف جميع الأحوال يجب �أال يقل جمموع العناوين عن ( ) 300عنوان يف التخ�ص�ص.
•يراعى يف اختيار الكتب واملراجع والدوريات توفري عدد منا�سب باللغات الأجنبية ال�رضورية للتخ�ص�ص
وخا�صة التخ�ص�صات التي تدر�س باللغة الإجنليزية.
•توفري ( )%10من العناوين ب�إ�صدارات حديثة وذلك لآخر �سنتني لتغطية كافة املجاالت املعرفية للتخ�ص�ص.
ب -الدوريات:
توفري دوريات لكل تخ�ص�ص بنوعيها الورقي والإلكرتوين ويكون ذلك خلم�س �سنوات �سابقة على الأقل ،ويف جميع
احلاالت يتوجب على اجلامعة توفري ما ال يقل عن ( )%30من جمموع الدوريات املطلوبة للتخ�ص�ص ب�صورة ورقية.
ج -املعاجم واملو�سوعات وامل�صادر الأخرى:
توفري املراجع الأ�سا�سية الالزمة للبحث والدرا�سة كاملعاجــم اللغوية ( القوامي�س ) ،ودوائر املعارف (املو�سوعات)،
ومعاجم الرتاجم والِ�سري ،والأدلة والكتب الثانوية ،والأطال�س ،والببليوغرافيات ..الخ باللغتني العربية والأجنبية،
على �أن ال تقل ن�سبة الورقي منها عن (.)%80

املادة (:)6

املختربات وامل�شاغل :متت الإ�شارة �إليها يف متطلبات كل تخ�ص�ص على حده.

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )

41

املادة (:)7

املرافق واملوارد( :الغرف ال�صفية ،املختربات ،التجهيزات والأدوات والو�سائل التعليمية):
•يجب توفري العدد الالزم من الغرف ال�صفية وح�سب معايري االعتماد العام للجامعة �أو الكلية.
•يجب توفري خمترب حا�سوب جم ّهز بالأجهزة والربجميات الالزمة وكما هو مبينّ يف متطلبات كل تخ�ص�ص.
•يجب توفري املرافق والتجهيزات واملعدات التدريبية لكل تخ�ص�ص وكما هو مبينّ يف متطلبات التخ�ص�ص
واملالحق ذات العالقة.
•يجب توفري جهاز حا�سوب لكل ع�ضو هيئة تدري�س.
•يجب توفري خطة حمكمة لإدامة �أو ا�ستبدال �أو حتديث املعدات والتجهيزات واملرافق املتعلقة بالتخ�ص�ص.
•يجب توفري التجهيزات التالية:
 خرائط تعليمية. برجميات �إح�صائية منا�سبة مثل. )SAS or SPSS(: جم�سمات تعليمية.	�إر�شادات وتوجيهات ل�سلوكيات الطلبة (ميثاق �أخالقي)املنهاج واملخرجات والإدارة واملتطلبات العامة:

املادة (:)8

�أو ًال :املنهاج :يجب �أن يت�صف املنهاج بالآتي:
•�أن يحقق �أهداف ور�سالة الربنامج.
•�أن ين�سجم حمتوى املواد ون�شاطات التعلم وتقييم املخرجات مع �أهداف ور�سالة الربنامج.
•�أن يكون الربنامج قادر على منح الطلبة ،بالإ�ضافة �إلى املعرفة والعمليات املتعلقة بالتخ�ص�ص ،الفر�ص
للح�صول على ثقافة وا�سعة ووعي ملجموعة القيم واملهارات وال�سلوك الالزمة ل�صقل �شخ�صياتهم و�إعدادهم
لأداء �أدوارهم املطلوبة يف �سوق العمل واملجتمع.
•�أن يكون املنهاج قادر على فهم وتطبيق الأ�سا�سيات يف حلول امل�سائل واملوا�ضيع املتعلقة ب�سوق العمل املعني
بالربنامج.
•�أن يتدرج املنهاج تدرج ًا منطقي ًا بحيث �أن متثل خمرجات املواد ال�سابقة مدخالت للمواد الالحقة.
•�أن ميزج املنهاج بني الدرا�سات النظرية وتطبيقاتها العملية وذلك لتحقيق الأهداف التعليمة.
•�أن يكون املنهاج قادر على منح الطلبة الفر�صة لدرا�سات متقدمة يف بع�ض املواد املن�سجمة مع �أهداف وقدرات
الربنامج.
•�أن يتوفر لكل مادة خطة درا�سية �شاملة ومتكاملة حتتوي على و�صف للمادة وبرنامج زمني تف�صيلي لعر�ض
املادة� ،إ�ضافة �إلى املحتوى والأهداف ،وطرق التدري�س والتقييم ،وخمرجات التعلم ،والكتاب املقرر �إن وجد
واملراجع الالزمة.
•�أن يت�ضمن الربنامج عالقات مع م�ؤ�س�سات قطاع ال�صناعة ويجب �أن توثق باتفاقيات موقعة بني الطرفني
تو�ضح امل�س�ؤوليات والتي يجب �أن تن�سجم مع �أهداف ور�سالة الربنامج.
ثانياً :املخرجات :يجب �أن يحقق الربنامج خمرجات التعلم الآتية:
 .1املعرفة:
•يجب �أن يكت�سب الطالب معرفة متخ�ص�صة وعميقة يف جمال الدرا�سة �أو العمل.
•لديه �إملام مبجموعة وا�سعة من املعرفة العميقة واملرتبطة مبجال العمل �أو الدرا�سة
•يجب �أن يظهر الطالب قدرة على التفكري الناقد.
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 .2املهارات:
•القدرة على ت�شكيل الفريق و�إدارته واملقدرة على تقييم �أع�ضائه.
•اكت�ساب الطالب مهارات متطورة ت�ؤهله ال�ستخدام الطرق النظرية والعملية حلل امل�شاكل.
•اكت�ساب الطالب القدرات على االت�صال الفعال ليتمكن من تقدمي التغذية الراجعة من خالل قنوات
االت�صال ال�صحيحة.
•اكت�ساب القدرة على حتديد احتياجات التدريب والتعلم.
•اكت�ساب القدرة على االت�صال الفعال والإ�رشاف.
•اكت�ساب القدرة على العمل �ضمن فريق.
•اكت�ساب القدرة على حل امل�شاكل.
•�إظهار املقدرة على فهم وتطبيق مبادئ نظرية وطرق تتعلق بتخ�ص�صه.
 .3الكفايات:
•القدرة على تطبيق ال�سيا�سات والأ�ساليب الإدارية.
•القدرة على تقييم نتائج الإنتاجية.
•القدرة على تطوير ردات الفعل املنا�سبة للظروف اال�ستثنائية.
•القدرة على مراجعة وتطوير �أداء الآخرين.
•القدرة على التعامل بكفاءة مع دوائر العمل الأخرى.
•القدرة على �إجراء بحوث تتعلق بتخ�ص�صه.
ثالثاً :الإدارة واملتطلبات العامة :يجب توفري املتطلبات التالية:
•رئي�س ق�سم /برنامج من حملة درجة الدكتوراه يف جمال التخ�ص�ص بخربة ال تقل عن ثالث �سنوات يف جمال
التدري�س.
•مكتب خا�ص لرئي�س الق�سم  /الربنامج و�سكرترية متفرغة ل�ش�ؤون الأق�سام على �أن ال تقل عن واحدة لكل
ثالثة �أق�سام.
•توفري التجهيزات الالزمة خلدمة املدر�سني.
•�أن يكون هناك موقع الكرتوين يع ّرف بربامج وتخ�ص�صات الكلية.
•وجود �آلية ملراجعة اخلطط الدرا�سية للربامج دوري ًا.
•�أر�شيف متكامل للمواد الدرا�سية والطلبة والإر�شاد واخلريجني وتوثيق حما�رض جل�سات جمل�س الربنامج
 /الق�سم واللجان املختلفة.
•توفري �آلة ت�صوير منا�سبة لال�ستخدام من قبل الإدارة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
•توفري لوحات �إعالن كافية يف الكلية تقليدية �أو الكرتونية.
•و�ضع و�صف للمواد بحيث يعتمد مبد�أ ال�شمولية والو�ضوح( :حتديد الهدف واملادة املطلوبة) ،وو�ضع �آلية
ملراقبة تنفيذ ذلك.
•الن�رشات الورقية وااللكرتونية الالزمة للتعريف بالتخ�ص�ص و�أهدافه واخلطة الدرا�سية وخمرجات التعلم
ونحوه.
•و�ضع �آلية ملراقبة تنفيذ املدر�سني لهذا الو�صف وتوفري بنوده.
•توفري غرفة فيديو جمهزة بـ ( )Data Showوتلفزيون وملحقاتها.
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تقييم الربنامج والطلبة:

املادة (:)9

�أ -الربنامج:
ً
1.1يجب تقييم فعالية الربنامج والتخ�ص�صات دوريا وتوثيق اخلطط الالزمة لذلك.
2.2يجب �أن يف�ضي التقييم الذاتي �إلى خطوات عملية للتطوير.
3.3يجب توفري �آليات حمددة ملتابعة �إجنازات اخلريجني وا�ستخدام النتائج يف التخطيط امل�ستقبلي لتطوير
الربنامج.
4.4يجب �إظهار ما يثبت �أن هناك تخطيط م�ستمر لفعاليات الربنامج.
5.5يجب توفري �آليات حمددة ووا�ضحة للح�صول على اقرتاحات من ممثلي �سوق العمل وا�ستخدامها كمدخالت
للتخطيط لتطوير الربنامج.
ب -الطلبة
يتم تقييم الطلبة با�ستخدام و�سائل و�أ�ساليب خمتلفة لتقييم �أداء الطلبة مثل:
•االمتحانات ب�أنواعها .
•م�شاريع التخرج.
•تقارير التدريب امليداين.
•بحوث الطلبة وتقاريرهم.

املادة (:)10

ارتباط الربنامج وتطوره:
1.1يجب �أن ين�ش�أ الربنامج بحيث يكون لديه �صبغة كافية من اال�ستقالل خالل عملياته املختلفة و�أن يكون
من�سجم ًا مع �أهداف ور�سالة الكلية �أو اجلامعة ،وذلك لتمكني الربنامج من حتقيق ر�سالته بنجاح.
2.2يجب �أن يكون حق �إدارة املواد التي يطرحها الربنامج للوحدة املتخ�ص�صة فيه ،ولذلك يتطلب �أن يكون رئي�س
الق�سم متخ�ص�ص ًا ولديه خربة ال تقل عن (� )3سنوات.
3.3يجب �أن يظهر الربنامج على موقع الكلية �أو اجلامعة لعر�ض املعلومات الأكادميية املحد ّثة باللغتني العربية
والإجنليزية ،ويجب �أن تت�ضمن املعلومات حمتوى املواد املعتمدة يف اخلطة الدرا�سية.

املادة (:)11

خيارات التمويل:
�1.1أن تكون م�صادر التمويل كافية لدعم الأهداف التعليمية وااللتزامات التعاقدية املرتبطة بالربنامج.
�2.2أن يتمتع الربنامج با�ستقرار مايل يكفي لتحقيق الأهداف التعليمية للربنامج ولفرتة م�ستقبلية منا�سبة.

املادة (:)12

توفري مكتب ل�ضمان اجلودة تت�ضمن مهامه ما يلي:
�	.11.1إجراء تقييم ذاتي دوري م ّرة واحدة على الأقل باال�شرتاك مع رئي�س الق�سم املعني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س على �أن تتم عملية التقييم الذاتي قبل �سنة من التقدم لالعتماد.
 .21.1الرتكيز يف عملية التقييم الذاتي على النظرة الذاتية و�ضمان اجلودة وحت�سني الربنامج.
 .31.1التوا�صل مع هيئة االعتماد مبراجعة وتقييم الربنامج ح�سب الأنظمة والتعليمات والإجراءات ال�سارية
و�إ�صدار القرار املنا�سب.
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املادة (:)13

التفاعل مع املجتمع (العالقة مع �سوق العمل و�صورة العمالة):
1.1يجب العمل على �إن�شاء عالقة مع م�ؤ�س�سات �سوق العمل لإقناعهم بجدوى التدريب امليداين والدورات وتوفري
فر�ص عمل خلريجي الربنامج ،وذلك باعتماد �آليات وا�ضحة وحمددة.
2.2اعتماد �آليات حمددة للتعاون مع �أ�صحاب العمل للو�صول �إلى التكامل احلقيقي بني خمرجات التعلم
واحتياجات �سوق العمل.
3.3يجب احل�صول على املوافقة امل�سبقة للم�ؤ�س�سة التي �سيتدرب فيها الطالب وذلك ل�ضمان تدريبه يف كل �أق�سام
ودوائر امل�ؤ�س�سة.
4.4يجب حتديد ع�ضو هيئة تدري�س للإ�رشاف على الطلبة خالل التدريب امليداين.

أحكام عامة
املادة (:)14

يبت جمل�س الهيئة يف �أية �أمور �أخرى مل يرد بها ن�ص يف هذه التعليمات.

املادة (:)15

تلغي هذه التعليمات �أية ن�صو�ص �أو قرارات �سابقة تتعار�ض معها.

املادة (:)16

�صدرت هذه التعليمات واملعايري مبوجب قرار جمل�س هيئة االعتماد رقم (  )2013/ /تاريخ
.2013/ /
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ملحق رقم2

متطلبات معدات تخصص الضيافة
 .1املطعم
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
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الأداة
طاوالت دائرية.
طاوالت حفالت.
فناجني و�صحون �شاي.
كرا�سي.
طاولة جانبية.
مفر�ش مائدة.
غطاء مائدة.
منديل مائدة.
مفر�ش بوفيه.
عربة حلويات.
عربة فالمبية.
�صحن عر�ض.
�صحن طبق رئي�سي.
�صحن طبق جانبي.
�صحن حلويات.
وعاء ح�ساء.
مكتة �سجاير.
مزهرية.
�سكرية.
ملعقة ح�ساء.
�سكينة �سمك.
�سكينة زبده.
�سكينة حلويات.
ملعقة �شاي.
�شوكة �سمك.
�سكينة �سلطة.
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الرقم
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

الأداة
�شوكة �سلطة.
�سكينة �رشائح حلمة.
�شوكة �رشائح حلمة.
�سكينة جبنه.
�سكينة خدمة.
�شوكة خدمة.
مغرفة �صل�صة.
مطحنة فلفل.
�إبريق �شاي.
�إبريق قهوة.
�أداة �صنع الق�شدة.
�آلة قطع الكعكة.
زبدية.
�صحون فناجني.
�صحن زبده.
مملحة ومبهرة.
زجاجات حلفظ الزيت واخلل.
�صينية ت�ضييف.
مم�سكة نكا�شات �أ�سنان.
وعاء فواكه.
�شمعدانات.
�آلة �صنع القهوة.
ك�أ�س للماء.
ك�أ�س للع�صري.
فناجني و�صحون �إ�سرب�سو.
فناجني و�صحون كابت�شينو.

 .2املطبخ
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

الأداة
فرن(.ال يقل عن � 5أفران)
م�شواة.
مقالة عميقة.
مغ�سلة.
طاولة عمل.
مقالة.
مقالة بايال.
م�صفاة.
منخل.
مغرفة ح�ساء.
مق�شدة �شبكية.
مق�شدة.
م�رضب �سلكي.
م�صفاة �سلكية.
م�صفاة ح�ساء.
كوب قيا�س.
�سباتولة بيتزا.
مدقه �رشائح حلمة.
لوحة تقطيع.
�سكينة تقطيع خبز.
�سكينة لإزالة العظام.
مق�ص.
خالط.
طنجرة.
طنجرة لطبخ ال�صل�صة.
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الرقم
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49

الأداة
وعاء حلفظ احل�ساء.
ملعقة خ�شبية.
مفرمة حلوم.
�آلة �صنع البا�ستا.
ميزان.
حاويات طعام (�شيفن د�ش).
� 1/4صينية داخلية حلاوية الطعام.
� 1/2صينية داخلية حلاوية الطعام.
�صينية داخلية حلاوية الطعام.
مقيا�س حرارة الزيت.
خزانة حلفظ الطعام ال�ساخن.
براد.
فريزر.
فرن هوائي.
جالية �صحون.
عربة مطبخ مع رفني.
عجانه.
عربة تنظيف.
مم�سكة مم�سحة.
مم�سحة.
ع�صاه مم�سحة.
خفاقة طعام.
م�صيدة ح�رشات.
�سلة مهمالت ذو دوا�سة.
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 .3مطبخ احللويات:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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الأداة
فرن هوائي.
عجانه.
فرادة عجني.
منخل.
�شا�ش �إ�ضايف.
مق�شدة.
م�صفاة خمروطية مع �سدادة �سلكية.
م�صفاة خمروطية.
كوب قيا�س.
�سباتولة.
عجل تقطيع بيتزا.
قالب خبز.
مك�شطة عجني.
�صحن حلفظ احللويات مع غطاء.
�صينية لتربيد احللويات.
خرامة حلويات.
قطاعه حلويات خمززة.
قطاعه حلويات ذو عجلني.
دوالب �شائك.
دوالب تقطيع.
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الرقم
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

الأداة
�صينية خبز.
خرامة خ�شب.
فر�شاة للحلويات.
م�رضب �سلكي.
وعاء خللط الكوكتيل.
زجاجة ر�ش الكحول.
قفازات.
قالب كعكة
عداد.
قالب بريو�ش.
قالب تارت.
�صينية بال�ستيك لتزيني احللويات والب�سكويت.
مغرفة.
م�صيدة ح�رشات.
ميزان رقمي.
فوهات كي�س تزيني الكرميا.
رفوف حلفظ �أدوات تزيني الكرميا.
قالب خبز.
�صينية قوالب �صغرية.
كي�س تزيني الكرميا.

 .4التدبري الفندقي (غرفة ت�شبيهيه للتدريب):
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

الأداة
�رسير مزدوج.
كرا�سي.
فر�شات.
طاولة م�ستديرة.
من�ضدة الزينة.
�أريكة.
و�سادة.
حرام.
غطاء �رسير.
�آلة �صنع القهوة.
عالقة مالب�س.
مكتة �سجائر.
خزنة.
طاولة كي ومكواة.
وجه فر�شة.

الرقم
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

الأداة
خزانة.
�ستائر.
�ضوء جانبي.
طاولة حقائب.
�سلة مهمالت.
�أغطية.
غطاء و�سادة.
�أكواب.
جمفف �شعر.
هاتف.
ميني بار.
دوفية.
مكن�سة كهرباء.
�آلة غ�سل ال�سجاد.
حمام مفرو�ش.

 .5مكتب اال�ستقبال.
الأداة

الرقم

الرقم

.1

طاولة ا�ستقبال.

.4

.2
.3

كرا�سي.
حا�سوب وبرنامج �إدارة فنادق.

.5
.6

(اإلدارة الفندقية ،واإلدارة السياحية ،وإدارة الفعاليات )

الأداة
�أداة لت�سلط ال�صورة على ال�شا�شة.
()Projector
هواتف.
�آلة بطاقة ائتمان.
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ملحق رقم 3

متطلبات معدات تخصص السياحة
 .1وكالة �سياحة و�سفر:
الرقم
.1
.2

طاولة ا�ستقبال.
حواجز.

.3

طاولة معلومات.

.29

.4

رفوف.

.30
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الأداة

دليل معايير االعتماد الخاص وضمان الجودة لكليات السياحة والفندقة

الرقم
.27
.28

الأداة
الفتة �أ�سماء.
حا�سوب وبرنامج متخ�ص�ص
�أداة لت�سلط ال�صورة على ال�شا�شة.
()Projector
�شا�شة.

