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 2022  /2021عن العام الجامعي لوحدة ضمان الجودة السنويالتقرير 

 :داءالتقرير ا

 انشطة الوحدة: 

 تقارير ربع سنوية لمتابعة الخطة االستراتيجية عمل  .1

 التدريبية وجود خطة تدريبية للقيادات واعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مبنية علي االحتياجات   .2

 سنوات  3التقارير السنوية للكلية آخر عمل  .3

شهور للعرض والمناقشة واالعتماد من المجالس ألنشطة وحدة ضمان    3التقرير الدورى كل  وجود   .4

 الجودة

 برنامج الدراسات العليا بناءا علي دراسة احتياجات سوق العمل تطوير الئحة البكالوريوس و .5

برنامج الدراسات   لتوصيف برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان و متابعة  وتقديم الدعم    .6

 العليا واعتماده 

متابعة وتقديم الدعم  لتوصيف المقررات الدراسية الخاصة ببرنامج البكالوريوس طب وجراحة الفم   .7

 برنامج الدراسات العليا واعتمادها من المجالس ذات الصلة  واالسنان و

برنامج الدراسات العليا   المقررات ببرنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان ومتابعة تقارير   .8

 وعرضها ومناقشتها واعتمادها بالمجالس ذات الصلة

 برنامج الدراسات العليا ومقرراته  و متابعة المراجعة وتقويم برنامج البكالوريوس .9

و .10 االستراتيجية  بتطبيق  لاللتزام  ا  المتابعة   الدورية  استراتيجيات لمراجعة  لتحديث  لسنوية 

 التدريس والتعلم واتخاذ االجراءات التصحيحية السنوية 

 تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي تطبيق استراتيجيات التدريس والتعلم  .11

 تقييم وتطوير منظومة االرشاد االكاديمي  .12

 تفعيل آلية شكاوي الطالب ورقيا والكترونيا  .13

 ب المتعثرين بالكلية تطوير نظام لدعم الطال .14

 2019-2024متابعة التقارير النصف سنوية لخطة خدمة المجتمع   .15

 عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة تثقيفية وعالجية  .16

 تنظيم قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي  .17

 استكمال تطوير المعامل التعليمية الحالية بالكلية  .18

 تطوير العيادات التعليمية بالكلية  .19

 بالبرمجيات الحديثة في مجال طب األسنان  تزويد الكلية .20
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 الزيارة االستطالعية للوقوف علي استعداد الكلية لالعتماد واالستفادة من هذه التقارير .21

 اعداد الدراسة الذاتية للكلية .22

المختلفة   .23 األقسام  وأنشطة  البحثية  الخطة  متابعة  المختلفة  للبرامج  الداخلية  المراجعة  عمل 

 المستمر ألداء الكلية التي إعتمدتها الكلية للتحسين المستمر والتقويم 

 تقديم الدعم الفني لألقسام المختلفة بالكلية  .24
 

 :التتخطيط االستراتيجي  -1

  :نقاط االستيفاء / القوة

  .وجود خطة استراتيجية محدثة موثقة ومعتمدة متسقة مع خطة الجامعة االستراتيجية •

  .ومعلنة شارك فيها كافة األطراف المعنيةرؤية ورسالة معتمدة  •

 .أهداف استراتيجية واضحة مبنية علي التحليل البيئي للكلية •
التوعية بمضمون وأهمية التخطيط االستراتيجي )ورشة عمل بعنوان التخطيط االستراتيجي   •

وبحضور عميد الكلية والوكالء والمشرف العام ومدير وحدة الجودة ولفيف من أعضاء هيئة 

 لتدريس ومنسقي المعايير األكاديمية ا

 تقارير عن الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية.  •

 اإلستناد على منهج علمي معتمد من هيئة االعتماد وضمان الجودة.. •

اشراك أطراف الكلية المختلفة من أعضاء هيئة التدريس وقيادات أكاديمية في الخطة االستراتيجية   •

استراتيجياتها ومتابعه الخطة التنفيذية( وأيضا اشراكهم في تحديد نقاط الضعف وتسليط -)أهدافها

 من الديموقراطية والحرية الفكرية. إطارالضوء عليها في 

تامة في تحديد أولويات نقاط الضعف وذلك من خالل تحليل احصائي  االستناد الى الموضوعية ال •

 محايد.

 

 :  النقاط التي تحتاج الي تحسين التالي

  لكترونية للمقررات الدراسيةإاعداد بنوك أسئلة   

 .قلة عدد األبحاث المشتركة مع األقسام المختلفة ذات الصلة  بالكلية والمناظرة خارجها 

  القاعات الدراسية بوسائل التعليم والتعلم الحديثةتجهيز الحاجة الى . 

 

 و خطط التحسين الموضوعة لها :

أسئلة   ▪  بنوك  ذلك لصعوبة  إاعداد  و  أداء متوسط  الدراسية حصلت علي مستوي  للمقررات  لكترونية 

 وصولها الي الحد األقصي حيث  انها عملية مستمرة و تحتاج الي تحديث تقني و علمي و هو ما ركز 

عليه باألجماع في مجلس الكلية و الذي اوصي بزيادة تدريب أعضاء هيئة التدريس علي الطرق العلمية            

 التقنيات الحديثة لتسهيل عملية اعداد بنوك األسئلة و 



 Misr University for Sciences &Technology 

         College of Oral and Dental Surgery                           

          جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا                       

واالسنانكلية طب وجراحة الفم   

 وحدة ضمان الجودة 
 

 

 

تم عمل بعض ورش العمل عن طرق البحث العلمي و لكنها كانت غير كافية و اوصت لجنة  ▪ 

المراجعة بوحدة ضمان الجودة و مجلس الكلية علي ضرورة عمل المزيد من برامج التدريب علي  

الزيادة المضطردة في أعضاء هيئة التدريس   اسس البحث العلمي و كيفية النشر الدولي و خاصة بعد 

 و الهيئة المعاونة بالكلية 

حفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدولي: كانت من النقاط التي حصلت علي  ت ▪ 

( في مستوي األداء او مستوي االستياء و قد تمت مناقشتها ي مجلس الكلية ووافق المجلس 2)

تفعيل تحفيز أعضاء هيئة التدريس علي النشر الدولي و قد تمت األستجابة   باألجماع علي ضرورة

 علي هذا الطلب من ادارة الجامعة 

تجهيز القاعات الدراسية بوسائل التعليم والتعلم الحديثة: ال يوجد أجراءات تصحيحية حيث انه  - ▪ 

 الحديثة جاري حاليا تجهيز القاعات الدراسية بوسائل التعليم والتعلم 

 

 :قيادة والحوكمة ال -2

 :  نقاط القوه •

 وجود قيادة محفزة وداعمة ألنشطة الجودة   -

 وجود هيكل تنظيمى وتوصيف وظيفى  -

 وجود معايير لتقييم القيادات االكاديمية   -

 ميثاق اخالقي موضح فيه القيم االخالقية للكلية واخالقيات النشر والبحث العلميوجود  -

 للتعامل مع مشكالت التدريس والتعلم وجود اليات محدثة  -

 وجود توصيف وظيفي واضح ومعلن  -

 لدى إدارة الكلية آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت التعليم بالكلية  -

تم التوعية بالمعيار حيث تم تناول المؤشرات التي يحتويها معيار القيادة والحوكمة من حيث ما   -

 تم اعتماده وما تم تحديثه ومفهوم هذه المؤشرات.  

تم حصر تواريخ اعتماد وتشكيل المراكز والوحدات واللجان وذلك من واقع مجالس االقسام   -

 والكلية في الحقبة السابقة حتى االن 

استبانة عن اراء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القيادات االكاديمية وتحليله   تم عمل -

 ورفع التقرير الخاص به. 

تم عمل استبانة خاص باالحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية وتحليله واالنتهاء من وضع   -

 الخطة التدريبية. 
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 ن نقاط تحتاج الي تحسي

 بطىء نشر المعلومات عل الموقع االلكتروني   ▪ 

 عدم وجود اجتماعات دورية لبعض لجان الهيكل التنظيمي ▪ 

 

 : ادارة الجودة والتطوير -3
 

 :  نقاط القوه

 اخليه للوحدة المعتمدة والموثقه الد  الالئحة خالل من الوحدة ومسئوليات  لسلطات  واضح تحديد  يوجد  •

   .الكلية مجلس من

  الكلية هيكل في واضحة تنظيمية تبعية ذو وموثق معتمد  إدارة تنظيمي ومجلس لها هيكل •

 إلى المعاونة الهيئة  من جدد  أعضاء إضافة ويتم للوحدة والكافية المؤهلة البشرية الكوادر توفير تم •

 .جديدة كوادر لتدريب  مستمرة الفريق بصفة

 ويساند  فنياً، ودعمها دورها تفعيل في يسهم بما بالجامعة، الجودة بمركز  المستمر التواصل يتم •

 .للمركز عن نشاطها دوريا تقريراً  الوحدة وتقدم .خططها ويراجع أنشطتها،

  ومجالس الكلية مجلس  في الجودة قضايا ومناقشة عرض  في وشهرية مستمرة بصفة الوحدة تشارك •

 األقسام 

 مراجعين /راجعة  تغذية /استبيانات  :أنشطتها لممارسة متنوعة وسائل الوحدة تستخدم •

 هيئة بأعضاء دورية لقاءات  /لألقسام متابعة  زيارات  / تدريبية عمل وورش دورات /خارجيين 

 مجلس قاعة في الجودة وفريق الكلية إدارة مع الكلية أقسام من قسم المعاونة بكل والهيئة التدريس

 .معاييرالجودة ومتابعة لمناقشة الكلية

  للتحسين عمل وخطة  للكلية ذاتي تقييم على يحتوي سنوية للكلية وتقارير ررات للمق توصيف وجود  •

 معتمد  المختلفة الكلية ألقسام الداخلية للمتابعة فعال نظام طريق عن الداخلية المراجعة آلية تفعيل •

  وموثق

 في تحسن حدث  وقد  الداخلية، المراجعة في العلمية األقسام ألداء تصحيحية قرارات  اتخاذ  يتم •

 االعتماد  أجل من المطلوبة الجودة لمتطلبات  المقاومة وعدم للتصحيحات  األسرع االستجابة

 الجودة  بأعمال التدريس هيئة أعضاء لتوعية متعددة عمل ورش عمل يتم •
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 االنشطه التي تم انجازها 

 تقارير انجازات شهريه وربع سنويه  -1

 الجوده محاضر مجلس الكليه التي نوقش فيها قضايا  -2

 تقرير سنوي للكليه  -3

 تقارير مراجعه داخليه على المعامل ومكتبات ودورات المياه والمدرجات  -4

 الالئحه الداخليه لوحده الجوده -5

 الهيكل التنظيمي لوحده الجوده -6

 تقارير عن مراجعه ملف المقرر -7

 عمل خطط الوحدة  -8

 : نقاط تحتاج الى تحسين •

 للكلية مع الجهاز اإلدارى.ال تتم مناقشة نتائج التقرير السنوي  -

 

 :اعضاء هيئة التدريس -4

 
 :نقاط القوة •

 العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل كافي بالنسبة لعدد طالب مرحلة البكالوريوس.  -

 .قواعد واجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معلنه وموثقة -

 خريجي الكلية. تم تعيين عدد من المعيدين الجدد من  -

 .عدالة توزيع أعباء التدريس واعمال الجودة واإلرشاد األكاديمي -

 .وجود خطة تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بناء على تحديد االحتياجات التدريبية -

 .وجود معايير واليات محددة ومعلنة لتقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -

 اجراءات  اتخاذ  مع اإلستقصاءات  طريق عن المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء رضا مستوى قياس ميت  -

 الرضا  عدم واسباب  الضعف نقاط مع للتعامل تصحيحية

 بالخبرات  الكلية وتزويد  بالكلية  ومؤتمرات  عمل ورش لعمل االجانب  التدريس هيئة اعضاء من عدد  استضافة -

 مختلفة  تخصصات  في الحديثة والمهارات 
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 االنشطه التي تم انجازها  -

 المعاونة.  والهيئة التدريس هيئة أعضاء بأعداد   بيان عمل -

 التدريس. هيئة ألعضاء الفعلي المشغول إلى العمل رأس على القائمين بنسب   إحصائية عمل -

 المعاونة.  والهيئة التدريس هيئة ألعضاء الموجهة اآلراء  قياس استبانات  نماذج -

 المعاونة.  والهيئة  التدريس هيئة ألعضاء العمل بأعباء  إحصائية عمل -

 المعاونة. والهيئة التدريس هيئة أعضاء قدرات  تنمية خطة -

 المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم آلية -

 :نقاط تحتاج الى تحسين •

 والهيئة المعاونة. وجود نقص الى حد ما في بعض التخصصات بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  -

 

 الجهاز االداري: -5

 
 نقاط القوة: 

  .تهم الدراسيةال يتم تعيين أعضاء الجهاز االداري بنا ء على مؤه ▪ 

تهم  التفيد بأعداد وأسماء العاملين ومؤه االداريعضاء الجهاز اللكترونية ا ت وجود قاعدة بيانا ▪ 

 الدراسية وتواريخ تعيينهم وتوصيفهم الوظيفي 

 تهم الدراسية وكتيب التوصيف الوظيفي البالكلية بنا ء على مؤه  الداريأعضاء الجهاز ا عيتم توزي ▪ 

  .بالكلية والعاملين اإلدارية للقيادات  التدريبية االحتياجات  تحديد  تم ▪ 

 عدد الجهاز االداري مناسب الجتياج العمل  للعاملين الوظيفي األداء مستوى قياس تم ▪ 

 بين الموظفين يوجد نسبه عاليه للرضا الوظيفي   ▪ 

 

 االنشطه التي تم انجازها  ▪

 تحليل استبيان الرضا الوظيفي ▪ 

 تحليل استبيان التدريب االداري  ▪ 

 تحليل استبان التسهيالت المادية واإلدارية للموظفين   ▪ 

  

 :نقاط تحتاج الى تحسين •

 عدم توافر مكاتب إدارية كافية للجهاز اإلداري بالكلية.  -

 المعاونة وعمال النظافة بالكلية. وجود عجز في أعداد الخدمات  -
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 الموارد المالية و المادية: -6
 

 نقاط القوة:  •

 وجود الموارد المالية المتاحة سنوياً كافية لتحقيق الرسالة واألهداف االستراتيجية. .1

 تتميز المرافق بالمالئمة وتتوافر بالمباني متطلبات األمن والسالمة. .2

 التحتية واألجهزة بالكلية.وجود خطة صيانة مركزية للبنية  .3

 تتوافر األماكن المناسبة لممارسة األنواع المختلفة لألنشطة الطالبية.  .4

هذه   .5 وتتصف  الطالبية  والمعامل  المحاضرات  قاعات  معظم  فى  والمعامل  والمعدات  لألجهزة  كفاية 

 األجهزة والمعدات والمعامل بالحداثة. 

 الفئات بالكلية.تتاح خدمة االنترنت بالكلية لجميع  .6

 وجود مكتبة مركزية مكيفة مجهزة تشجع على االطالع والبحث.  .7

  متميز جغرافي بموقع وتمتاز جيدة التحتية البنية .8

  المناسب  لالستخدام وصالحة جيدة بالكلية المختلفة المرافق .9

 . ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء من كفاءات  توافر .10

 االمن والسالمة.  .11

 وإدارة االزمات والكوارث.خطط االخالء  .12

 المكتبة المركزية.  .13

 المستشفى الجامعي.  .14

 المراكز والوحدات الخاصة. .15

 

 االنشطه التي تم انجازها 

 والوحدات.  بالمراكز بيان -1

دليل األبنية والمنشآت للكلية، متضمنا قائمة بالمدرجات وقاعات الدرس، ومساحاتها وسعتها   -2

 . المتخصصةاالستيعابية وتجهيزاتها 

 والكوارث. األزمات  وإدارة اإلخالء خطط -3

 والمرافق. التحتية للبنية السنوية الصيانة خطة -4

 

 :نقاط تحتاج الى تحسين  •
 انشاء مكتبة داخلية بالكلية   .1

 المعلومات الخاصة بالموارد المالية. .2
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 المعايير االكاديمية:  -7

 
 :  نقاط القوه •

 (NARS)    القومية المرجعية للقوميةتتبنى الكلية المعايير  .1

 .   المعايير األكاديمية المتبناة تتوافق مع رسالة الكلية وأهدافها ومعتمده وموثقه .2

 . برنامج طب وجراحه الفم واالسنان موصف ومعتمد  .3

 مصفوفات توافق نواتج التعلم للبرامج التعليمية مع المعاييراألكاديمية المتبناة معتمده وموثقه  .4

 .  المراجعة الدورية للبرامج والمقررات واتخاذ ما يلزم .5

 . استطالع أراء جميع األطراف المعنية بالعملية التعليمية .6

 .  تقارير البرامج والمقررات الدراسية معتمدة وموصفة ويتم االستفادة منها في التطوير والتحديث  .7

 الحديثة  ويموالتق  التدريس طرق على التدريس هيئة أعضاء  من كبير عدد  تدريب  .8

  الكلية رسالة مع األكاديمية المعايير تتوافق .9

  تطبيق  تضمن  التي بالكلية الجودة إدارة نظام ضمن دوريا تجرى تتم التي الداخلية المراجعة .10

   األكاديمية المعايير

  وتدعم أهدافه مع متماشية البكالوريوس لبرنامج  (ILOs) المستهدفة   التعليم مخرجات  .11

 الرسالة

  األقل على أكثر أو مقرر خالل من المستهدفة التعليم مخرجات  جميع تحقيق يتم .12

 لقياس التقييم طرق وتتنوع هذا الطالب، تقييم طرق مع تتوافق للكلية الداخلية الالئحة .13

  .واإلكلينيكية والعملية والشفوية  التحريرية االمتحانات  بين(ILOs) التعليم المستهدفة مخرجات 

  المقررات  مختلف في محددة تقويم بأساليب   ILOsقياس  يمكن .14

  المقررات  مختلف في مرضية بصورة  مطبقة األكاديمية المعايير .15

  عن التعليم - الذاتي التعلم مهارات  مثل والمعارف المهارات  تنمية تبنى  على الكلية تحرص  .16

 اآللى  الحاسب  ومهارات  بعد 

  البكالوريوس مقررات  تحديث   في الخارجين المراجعين تقارير من االستفادة .17

 للطالب  وجداول وإرشادية أكاديمية أدلة توافر .18

 إلي الطالب  تقسيم خالل من الكبيرة الطالب  أعداد  مشكلة على للتغلب  تنفيذية إجراءات  اتخاذ  .19

 .صغيرة مجموعات 

  اعتبارها و التدريس هيئة أعضاء بواسطة  تأليفها يتم التي الدراسية الكتب  في تحديث  وجود  .20

 .المعلومات  لتحديث  المعتمدة االنترنت  مواقع و العلمية المراجع على  االعتماد  مع مساعد  مصدر

 مراحعه خارجيه للبرنامج والمصفوفه وبحاجه المراجعه السنويه  .21

 

 االنشطه التي تم انجازها 

 تقارير مراجعه داخليه وخارجيه للبرنامج والمقرررات  -1

 توصيف البرنامج والمقررات  -2

 المصفوفه بين نواتج التعلم والمقررات االنتهاء من  -3
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التدريس بتبني ال  توعيه اعضاء هيئه   -4

وعقد   NARS ورش عمل 

 

 

 تقارير المقررات والبرنامج  -5

 استقراء سوق العمل علي الخرجين  -6

وتحليل الفجوه ما بينها وبين الالئحه    Program structureتوافرالئحه الدراسه الجديده ولها  -7

 ها في مجلس الكليه وارسالها للمجلس االعلي للجامعات القديمه تمهديا العتماد 

 

 :  نقاط تحتاج الى تحسين
 

 . NARSزيادة توعية الطالب بالمعايير االكاديميه المرجعيه  -1

  اضافة  بعض المقررات االختيارية بناء على استقراء سوق -2

 Quality- (Evidence-based Dentistry )العمل مثال 

Assurance   

 

 التدريس والتعلم :  -8

 
 :  نقاط القوه •

 متنوعة طرقتحتوي علي   المقررات  معظم في والتقويم والتعلم دريسللت استراتيجيات  الكلية لدى -

  والمهارية المعرفية األهداف معظم تغطى دريستلل

  المقررات  بعض  في الذاتي التعلم طرق اتباع يتم -

 بعد  الالزم تحليل وعمل متعدد  من االختيار االسئلة لتصحيح اإللكتروني تصحيح جهاز يوجد  -

  التصحيح

  اإلنترنت  ومواقع والمراجع الكتب  توفير حيث  من المقررات  بعض  لتدريس جيدة تعليمية مادة توجد  -

  المحاضرات  حضور في والطالب  التدريس هيئة أعضاء معظم لدى انضباط يوجد  -

 بعد  إضافي برنامج الى االضطرار بدون مباشرة  العمل سوق في لالنخراط الخريج ؤهلي  مجناالبر -

  التخرج

  أكاديميا والمؤهلين المدربين التدريس هيئة أعضاء من كبير عدد  وجود  -

 األخرى الجامعات  معظم في والعمل بالتدريس المشاركين التدريس هيئه أعضاء من الكثير وجود  -

  مصر في

 حيث  من الالئحة بتفعيل الخصوصية الدروس مشكلة لمواجهة اإلجراءات  بعض  الكلية اتخذت  -

 نسبة تتعدى الذي الطالب  وحرمان واإلكلينيكية العملية الدروس في بدقة الطالب  حضور تسجيل

 الدروس تلك  في الحضور نسبة تحسن في ساهم مما % 25 غيابه

 

 

 االنشطه التي تم انجازها 
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استراتيجيه    تماد تم  اع  -1

  و التعلم دريسالت   والتقويم

 د برنامج االمتياز  عتماتم ا -2

 

 

 نقاط تحتاج الي تحسين 

 عرض و نشر استراتيجيه التدريس و التعلم والتقويم علي الطالب ورفعها علي الموقع االلكتروني للكلية -

 

 :طالب والخريجون ال -9

 
 نقاط القوة:  •

 التبادل الطالبي  -1

 البرامج المختلفة كالزماالت و تقديم احدث التقنيات المستخدمة في مجال طب االسنان وجود  -2

 التعليم االكتروني و منصات الكتيب االكترونية تفعيل  -3

 تم عمل استبيان اراء الطالب في قواعد القبول و التسجيل -4

 عمل تقارير زيارات السفارات والملحقات الصحفية المختلفة و صور   -5

 قواعد اختيار الطالب الحاصلين على المنح المجانية   تم الحصول على -6

 تم عمل تقرير تفعيل التعليم اإللكتروني فى الكلية وما تم به بالخطوات  -7

 تتم عمل تقرير عن يوم ملتقى الخريجون   -8

 حفالت خريجى الزماالت المختلفة  عمل تم   -9

 تم عمل تقرير عن الملتقى التوظيفى للخريجون  -10

   2021- 2022يميى فصل خريف تقرير االرشاد االكاد  -11

 وجود متابعة لالرشاد األكاديمي -12

 المتابعة المستمرة للمتعثرين عن طريق لجنة المتعثرين  -13

 وجود تحفيز الطالب المتفوقين بشكل دوري  -14

 

 نقاط تحتاج الى تحسين. •

 لهم  أكثر دعم وتقديم زيادة التواصل مع الخريجين
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 : بحث العلميال -10
 

 تعزيز نقاط القوة  : 

 . الدولة وتوجهات  البحثية  الجامعة خطة نم تتسق معتمدة للكلية بحثية  خطة وجود  •

  للبحث العلمى  واالجهزة المادية اإلمكانات  توافر •

 .  األقسام بين المشتركة العلمية البحوث  تشجيع  أساليب  تنوع •

 .   األبحاث  نشر على المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء لتشجيع ألية وجود  •

 .    العلمي البحث  ألخالقيات  مفعلة لجنة وجود  •

 . بالكلية دولي علمي  مؤتمر تنظيم •

  الدولي النشر كيفيةل مث  العلمي البحث  عنشمل دورات ت تدريبية  خطة توجد  •

 البحوث   أغلب   تغطى   حيث   التعليم  مجال  في المجتمع  احتياجات   مع  بالكلية البحثية  الممارسات   تتوافق •

 .  حقيقية صحية مشكالت 

   والدولية واالقليمية المحلية االخرى والجامعات  الكليات  مع البحثي للتعاون بروتوكوالت  يوجد  •

 قاعدة بيانات لالبحاث وجود  •

 وجد معامل بحثية مختلفة تساعد علي البحث العلمي. ي •

 بيت الحيوانات الجراء االختبارات التجربية.. د يوج •

 يوجد لجنة اخالقيات البحث العلمي   •

 يوجد مكتبة مركزية مجهزة باحدث االمكانيات  •

 

  نقاط تحتاج الى تحسين 

 

 زيادة ميزانية البحث العلمية  •

 ى زيادة النشر الدول •

 التشجيع لعمل برتوكوالت لمشروعات تمولية مع جامعات اخرى  •

 زيادة االبحاث العلمية  •
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 :الدراسات العليا -11

 
 نقاط القوة 

 وجود الئحة معتمدة لبرنامج ماجيستير طب الفم وعالج اللثة والتشخيص  ▪

داخلي وجود توصيف للبرنامج والمقررات الدراسية معتمد وموثق وتم مراجعته من مراجع   ▪

 وخارجي 

 اإلمكانيات والموارد المادية والبحثية  ▪

 الخدمات والتسهيالت االلكترونية الرسمية على موقع الجامعة لطالب الدراسات العليا  ▪

 المكتبة المركزية واتفاقيات التعاون مع بنك المعرفة المصري ودور النشر البحثية العالمية   ▪

 والتقويم محدثة ومفعلة والتعلم  استراتيجية التدريس ▪

 عمل استبيان قياس اراء طالب الدراسات العليا  ▪

 اعالن اجراءات التسجيل و االشراف  و المتابعة للرسائل العلمية لدرجة الماجيستير  ▪

 ترويج الكلية لبرنامج الدراسات العليا ▪

 توفير الكلية للموارد المادية والتجهيزات و التسهيالت الالزمة للدراسات العليا  ▪

 تحتاج الي تحسين نقاط 

 عدم إمكانية تسجيل دفعات جديدة لمحدودية عدد األساتذة بالقسم المختص  ▪

 

 :المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة -12

 
 نقاط القوة :   •

الخدمات الصحية التي تقدمها كلية طب الفم واالسنان متماشية مع رسالة الكلية من قوافل عالجيه وخدمة    -

 عالجية بالعيادات بالكليه.  

 من المرضى عن مستوى خريج كلية طب الفم و االسنان من الناحية العملية   رضا عام -

 .   وغيرها  التوعية،  وحمالت   والمحاضرات،  والندوات،  الطبية   لقوافل  خالل  من  متميزة  مجتمعية  تقدم الكلية خدمة  -

 المرضى  و طريقة التعامل مع رضا عام من الجهات المعنية عن الخدمات الصحية المقدمة في العيادات  -

 

 




