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 عميد الكلية / حسين أمينأ.د. هاني 

 

المجتمعية والبيئية وهو بمثابة ضمان لجودة وفاعلية الخدمات التعليمية ستراتيجي إلابأن التخطيط يمانا إ

طب جراحة  قامت كليةفقد  ،العالي وخدمة المجتمع المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية ومخرجاتها في مجال التعليم

 تنتهيوالتي  2013لها منذ عام ولي ألاستراتيجية االخطة البوضع  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا-الفم واالسنان 

لمواكبة المتغيرات والتقدم  "2024-2019مجددة  "ستراتيجية إ. والكلية اآلن بصدد وضع خطة 2018في العام 

ومتوافقة فيها بنهج وسياسات  مناسبةالتكنولوجي في مجال التعليم الجامعي الدراسات العليا وخدمة المجتمع العلمي و

 .ستراتيجية الاالجامعة وخطتها 

 

 

 عميــد  الكليةاألستاذ الدكتور كلمة
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لموظفين اهيئة التدريس والهيئة المعاونة وبعض أعضاء المجددة نخبة من ستراتيجية إلاويقوم بوضع الخطة 

 .األكاديمي وهللا الموفقعتماد إلال على بالكلية توطئة للحصوداريين إلا

 
 

 اإلسترايجيةالخطة إعداد فريق  2.1

 :و القيادات أوال: إدارة الكليــة
 الوظيفة اإلسم 

 عميد الكلية مينأ .د. هاني حسين أ

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث قائم بأعمال  مينأ د. هاني حسين 

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية  أ.د. هالة المنوفي

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  فهمي عبد السالم .د.أ

 ستراتيجيةإلا الخطة إعداد فريق رئيس عبير كمال ..دأ

 مدير وحدة ضمان الجودة  يأ.د. منال البرماو

 عبد العزيزيمان إ.د. أ

 .د. نوال الشينأ

 سحر خلف أ.م.د.

 أ.د. علي سعفان

 طب وجراحة الفم يس قسمرئ

 طب أسنان األطفال رئيس قسم

 األسنانستعاضات إ رئيس قسم

 التحفظيةسنان ألا ةجراحرئيس قسم 
 

 

 هيئة التدريس أعضاء  منمنسقوا المعايير ثانيا: 

 المعيار الصفة والقسم اإلسم

الصناعية ستعاضة إلاأستاذ مساعد بشعبة  ناصر حسين م.د. أ.

 الثابتة

 ستراتيجيالتخطيط اإل

 القيادة والحوكمة عالج الجذور أستاذ مساعد بشعبة   لمياء أحمد ابراهيم .أ.م.د

 الجودة والتطويردارة إ أستاذ بقسم جراحة الفم عبير كمالأ.د. 

 األسنانستعاضات إ رئيس قسم سحر خلف أ.م.د.

 

هيئة التدريس والهيئة عضاء أ

 المعاونة

ستعاضات إلارئيس شعبة  و أستاذ مساعد رستميمان إ أ.د. 

 المتحركة

 داريإلا الجهاز 
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 المدنى والمجتمعأصحاب المصلحــة اثلثاً: 
 الوظيفة

 المركزية بوزارة الصحةدارة إلارئيس 

 وكيل وزارة الصحة ونقيب أطباء القاهرة  

 ألطباء األسنانالنقيب العام 

 ( FDI) األسنان العالمي لطب اإلتحاد ممثل 

 ممثلوا الخريجين  

 

 اإلداري الجهازرابعاً: 
 الوظيفة  سماإل

 عام الجامعة أمين  وسام سالم  اللواء

 سكرتيرة وحدة ضمان الجودة بالكلية . صباح خميسا

 سكرتيرة وحدة ضمان الجودة بالكلية عليحمد أ. سحر ا

 

 الطالبخامساً: 

 الفرقة الدراسية االسم

  الكلية طالب إتحاد رئيس   ط. هادي الوكيل

شعبة طب أسنان ورئيس أستاذ مساعد  نهال قابل. أ.م.د

 األطفال

 الموارد المالية والمادية

 طب وجراحة الفم رئيس قسم إيمان عبد العـزيز .أ.د

 

 ةوالبرامج التعليميكاديمية ألاالمعايير 

 التدريس والتعلم الثابتةستعاضات إلابشعبة  أستاذ مساعد دينا بهجت .د.مأ.

 الطالب والخريجون الثابتةستعاضات إلابشعبة درس م إبراهيم جمال  . د

 العلميةنشطة ألاالبحث العلمي و طب أسنان األطفال رئيس قسم نوال الشين .أ.د

 الدراسات العليا  

 مية البيئةالمشاركة المجتمعية وتن مدرس بقسم جراحة الفم الدكروريسامة أ .د
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 :ة ليالداخ الخطـة مراجعة: سادساً 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة االسم

 مينأ .د. هاني حسين أ

 
 وحدة ضمان الجودة ورئيس مجلس إدارة  عميد الكلية

 ضمان الجودةمدير وحدة   أ.د. منال البرماوي
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ولوجيا، فإن الكلية قد قامت باتخاذ جامعة مصر للعلوم والتكن - في إطار إرساء نظام فعال بكلية طب وجراحة الفم واألسنان        

متبعة في ذلك ومتماشية مع رؤية ورسالة الجامعة ستراتيجي إلاأو ما يسمى بالتسيير ستراتيجية إلااإلجراءات الالزمة لتبني فكر اإلدارة 

 لمؤسسات التعليم العالي.ستراتيجي إلاومتبعة لمنهجية إعداد التخطيط  والمنبثقة بدورها

الكليات والوحدات والمراكز وما تحويه من  جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا على نبذة تاريخية عن األول لباباه فقد احتوى ا عليبناء  

التطور من حيث النشأة وكلية طب وجراحة الفم واألسنان نبذة عن كذلك و ،ذات الطابع الخاص والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة

و نشائها إبوتاريخ التأسيس والقرار الجمهوري عنوان الكلية ا من بدء  البيانات األساسية للكلية  لنبذة علياشتملت او ،نجازاتإلاو 

و داري إاألكاديمية وتفاصيل عن الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة وجهاز  اتوالقيادالدرجة العلمية الممنوحة 

رسوم البيانية التوضيحية ألعداد الموارد البشرية وأعداد الطالب في السنوات الخمس األخيرة. ثم شرح موجز ومعزز بالجداول وال ،فني

استعراض أعداد القاعات يضا أا. تم و قد تم عرض مقارنات بين أعداد الطلبة الوافدين ونسبتهم للطلبة المصريين وتزايد األعداد سنوي  

وكذلك تقرير مفصل  ،وعدد نوافذ التهوية والوسائل التقنية الحديثة بكل منهاماكن أين و سعتها الطالبية مع صورة تبسمائها أالدراسية و 

التعليمية بها. وكما ضم -عن البيانات الوصفية للعيادات وتجهيزاتها ووسائل التعقيم بها وعدد الوحدات العالجية وأيضا المعامل التدريبية

 بالمستشفى الجامعي )سعاد كفافي(.  –لكلية طب وجراحة الفم واألسنان و التابعة  -العيادات التخصصيةيضا أستعراض إلاجزء 

وكذلك معوقات  ،التي حققتهانجازات إلاوهي الخطة السابقة وتقاريرها وستراتيجية إلاالخطة عداد إمرجعية علي  انيالث بابال حتوىإو

كذلك نتائج التحليل  ،2015يوليو  - الثالثصدار إلا -عتمادإلاللمرجعيات األساسية وهي معايير التقويم و ضافة إلبا ،التي واجهتهاداء ألا

المحدثة لكلية ستراتيجية إلاالخطة عداد إلية آومنهجيةيضا أويظهر في الباب الثاني . 2030البيئي ورؤى الوزارات المعنية ورؤية مصر 

هي و الخطة عداد إمراحل عرض موجز عن كذلك  .متبعا المنهجيات المعتمدة  من مؤسسات التعليم العالي طب جراحة الفم واالسنان

علي تطبيق عميق لمنهج المشاركة من كافة فئات عتماد إلا  والتي تم فيها (مرحلة التخطيط والتجهيز واإلعداد )تشكيل الفريق وتدريبــه

قسامها، والطالب، و كذلك المجتمع مجتمع الكلية التي شملت أعضاء هيئة التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة، العاملين بإدارات الكلية وأ

المشتركة في أظهرت حجم العينة المأخوذة من كل من الفئات  المجتمع المدنى ذات الصلةطراف أو ،الخارجي الممثلين في مجلس الكلية

تم تطبيق  ثحي ،(SWOT analysisالتحليل البيئي لتحليل الوضع الراهن  )جراء إمرحلة االستقصاء. تلي ذلك في المرحلة الثانية 

عتماد إلامنهج للتحليل الكمي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باستخدام "مصفوفة تقييم العوامل الداخلية والخارجية" والذى تم فيه 

جرى تطبيقها علي عينة مختارة من القيادات األكاديمية واإلدارية و على بيانات تم الحصول عليها باستمارة خاصة صممت لهذا الغرض

. و جاء في المرحلة كلية شملت اإلدارة العليا للكلية وعددا من رؤساء األقسام ومديري اإلدارات واألساتذة ذوي الدراية بأوضاع الكليةلل

تالها تحديد الغايات واألهداف  ،تقييم توافق صياغة الرؤية والرسالة مع الوضع الراهن والمستقبلى للكلية ومحاور الخطــةالثالثة 

الخطة عداد إخطوات ل اموجز   ابينت المرحلة الخامسة شرح   ية والسياسات وتحديد اإلستراتيجيات البديلة في الرحلة الرابعة.اإلستراتيج

ثم وضع آليات التقويم ومتابعة  ،كيفية تصميمها على النموذج المعد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادوالتنفيذية 

، ويحقق رسالة استراتيجي  إمن نتائج فعلية لألداء يتفق مع ما تم تخطيطه نجازه إبغرض التحقق من أن ما يتم ذية وذلك ذ الخطة التنفيتنفي

 ،و ذلك من خالل اإلجراءات المؤسسية. تقدير الموارد المالية جاء في المرحلة السابعةستراتيجية ألاوغايات المؤسسة وكذلك أهدافها 

 الجامعة ثم الطباعة و النشر. مجلسمن مجلس الكلية وعتماد إللئية بعد مراجعتها توطئة االنه الخطة في صورتهاعداد إتاله 

الملخص التنفيذي للخطة 

 اإلستراتيجية
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للكلية  حيث قام فريق العمل بمراجعة لمجمل األداء الكلى( SWOT Analysisالتحليل الرباعي  ) الباب الثالثجاء في 

لبرامج الدراسية خالل اد األثر الناتج عن التعديالت التى أجريت على األكاديمى، النشاط الطالبى، خدمة المجتمع،...(، كما تم رصاألداء )

لتدريس والمعيدين باإلضافة إلى تأثير المّد المؤسسى و التغيرات التى طرأت على أعداد الطالب وأعضاء هيئة ا ،الفترة ومردودها معا  

م الوضع الحالي وذلك لتقيي طاعات العمل المختلفة بالكليةوالمدرسين المساعدين والعاملين وغيرها، كما قام الفريق باستطالع أراء ق

التى تحتاج  حصر جوانب الضعفواستغاللها لتحقيق أهداف الكلية و عليهاعتماد إلاوذلك بهدف حصر جوانب القوة التى يمكن  ،للكلية

و من  إلستراتيجية.التى قد تواجه تنفيذ ا التعرف على األخطار أو التنبؤ بالتهديداتكتشاف الفرص التى يمكن استغاللها واو  إلى عالج

م ءيتالكما  ،مطلوبةنقاط القوة التي أسفر عنها التقييم أنه يتم مراجعة البرامج والمقررات الدراسية بصفة دورية واجراء التعديالت ال

و  ،يسعضاء هيئة التدرميزة من أتووجود مجموعة م ،العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات التي يشارك في تدريسهاالتخصص 

 ووجود خدمات ،المجتمع وخدمات والبحثية التعليمية األنشطة على للصرف كافية بنود تتضمن الجامعة من الكلية السنوية ميزانيةن  إ

 معالمجت مةلخد جيدة وكذلك ممارسات ،بالكلية التعليمى المستشفى على يوميا المرضى من للمترددين األسنان طب فى عالجية مجانية

فافي التعليمي وجود تكامل مميز مع كلية الطب البشري بالجامعة ومستشفى سعاد ك اإلمتيازمع طالب بمشاركة الطبية القوافل خالل من

موثقة  مشتركةدة يظهر من خالل تدريب أطباء اإلمتياز. أيضا في الكلية برامج مهنية مميزة من خالل التعاون مع جامعة جنوا تمنح شها

نظام  يوجدستمر كما برامج التدريب الخاصة بالزمالة البريطانية ، هذا بجانب أنشطة وحدة التعليم الموجود مع  ،اإليطالية من الخارجية

و   .اواجتماعي   اياضي  و ر اكاديمي  أ الطالب مفعل لدعم طالبى رشادإكما يوجد نظام الكتروني لتحليل النتائج ونظام .للنتائج وإعالن توثيق

بينما اشتملت لحالية. األمثل لزيادة فاعليتها في الخطة ا ارمثاإلستستثمارها إتعضيدها وزيادة مكان إلنه باإنقاط القوة  تبين من دراسة

عض التعديالت ب إليتحتاج والالئحة الخاصة بالبرنامج التعليمي تحديث  إليتحتاج إستراتيجيات التعليم الحالية ن إنقاط الضعف علي 

 يلإضطرار الا نقص أعداد هيئة التدريس المعينين وبالتاليا يض  أا على أطر لجنة القطاع. ت المعتمدة بناء  وخاصة فيما يخص الساعا

ستفادة هيئة التدريس مع ضعف اإلعضاء أمع عدم وجود خطة واضحة لتدريب  ."بعض الوقت" المنتدبين زيادة أعداد هيئة التدريس

ة التحتية مثل قاعات و الحاجة الى المزيد من التطوير للبني ،لألطراف المختلفة بالكليةالوظيفي  الفعالة من نتائج تقييم مستوي األداء

لمطلوب تحتاج و توزيعه علي العيادات بالكلية حسب التخصص استقباله إكما أن دورة المريض وألية    ،التدريس والعيادات والمعامل

لميداني للطالب اوقلة فرص التدريب  ،محددة لتواصل الكلية مع الخريجين ليةآزيادة كفاءتها. جاء أيضا في نقاط الضعف عدم وجود  إلي

  ،ب في مجملهاالمطلوستيفاء إقابلة للتحسين ونها إوتبين من تحليل نقاط الضعف  إلكسابهم المهارات والمعارف وفق احتياجات السوق.

 3.00جمالي إمن  2.915 نقاط القوة و الضعف جمالي إوقد جاء 

الفرص المتاحة فكان من أهمها التوجه العام للدولة بربط مخرجات التعليم الخاص بخطط التنمية المستدامة  فيما يخصما أ

ا تزايد عدد الطالب الراغبين في االلتحاق بالجامعات الخاصة في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الطالب عموم  وحل المشاكل القومية و

لدى أفراد المجتمع المحلى يجابية إلاا زيادة الوعى الثقافي والصورة الذهنية أيض   .لبالد العربيةو الراغبين في الدراسة بمصر من سائر ا

وتوجه الدولة نحو التوسع في توظيف التكنولوجيا الرقمية المتقدمة بمؤسسات  ،بأهمية دور الجامعات الخاصة في خدمة وتنمية المجتمع

ظهرت أو وقع الجامعة والزيادة المضطردة في التجمعات السكنية الجديدة في محيط الجامعةالتميز الخاص لم إليضافة إلباالتعليم العالي 

التهديدات هي تزايد إنشاء الجامعات والمعاهد برز أو كانت  .األمثل في ظل التوجه العامستغالل إلستغاللها اإيمكن نه  إمناقشة الفرص 

وكذا تزايد المنافسة المحلية  ،تطبيقية المتخصصة التي يتطلبها سوق العملوالتغير السريع للمهارات ال ،الخاصة والمنافسة بينها

وكذلك  ،هيئة التدريسعضاء أاستقطاب الجهات الخارجية لعدد من مع  ،سنانألابين الجامعات الخاصة في مجال تعليم طب قليمية إلوا

الكلية ن إوأظهرت مناقشة نقاط التهديدات  .عض الوقتأعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة بنظام بنتداب إتبني بعض الجامعات لقبول 

مما يعني  ، 3.00جمالي إمن  2.815 نقاط الفرص و التهديدات  جمالي إو قد جاء   .عاليةة ءبكفاتستطيع  التغلب علي هذه التهديدات 

 ،ا تحليل الوضع التنافسي للكليةتم أيض   . تطويرالالسوق و إليالمناسبة للكلية هي التطوير والتحسين والتي تشمل النفاذ ستراتيجية إلن اأ

جامعة األداب  ،كتوبرأ 6نتائج الوضع التنافسي على منافسة الكليات المناظرة وهي كليات طب األسنان  بجامعة ظهرت أوفي هذا المجال 

خمسة مجاالت تنافسية من أصل وجامعة القاهرة مواكبة و مطابقة الوضع التنافسي للكلية مع مثيالتها في  MSAو العلوم الحديثة  
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و  ،بينما أظهر الوضع التنافسي للكلية تميز واضح عن جميع الكليات المناظرة في بند الشراكة مع جامعات و مؤسسات دولية ،ثمانية

 . ستحداثه إالماسة الى لحاجة لأظهر وجود دراسات عليا 

البدائل عراض ستإتم كما  ،8هو مبين في جدول  كما  المشروع تنفيذهالوضع المأمول برنامج العمل لي إو أوضح تحليل الفجوة للوصول 

 .58في ص مصفوفة   المختلفة في صورةستراتيجية إلا

 

سنان  ألافم ووكذا رؤية ورسالة كلية طب وجراحة ال ،نصوص رؤية ورسالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الباب الرابعضم 

، واقليميا، لياوبحثية متميزة ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة واحتياجات المجتمع مح، الجيةوع، منظومة تعليميةالرؤية : وهي: 

مطابق لمتطلبات  وخريج متميز عداد إ إليجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا   - تهدف كلية طب وجراحة الفم واألسنان الرسالة:   ودوليا.

ة مرتبطة ومنظومة بحثي ،وتقديم خدمة عالجية، نامج طب و جراحة الفم و األسنانوذلك من خالل بر ،سوق العمل المحلي واألقليمي

 من القيم واألخالق المهنية و المجتمعية.طار إبمتطلبات المجتمع ومنتجة ألبحاث علمية في 

لجوهرية المتبناه ا . تبع ذلك عرض للقيمأرتباط رؤية الجامعة والكلية وكذا رسالة الجامعة والكلية مصفوفتان تبينان ضم كذلكو 

قاليد  الجامعية  وحقوق  االحترام المتبادل  والحفاظ  على  الت ،الخلقى واالدبىلتزام إلامع كاديمية ألواالفكرية  للكلية وأهمها: الحرية

الجودة  والتميز   ، ربتكاإلوابداع  إلا ،القراراتتخاذ  إالشفافية والديمقراطية فى ، الترابط والتعاون والعمل من خالل فريق ،فراد ألا

والبحث العلمي  سياسات الكلية نحو التعليم والطالبستعراض إالمسئولية المُجتمعية. كما تم  ،والمهنية  فى  العمل والبحث  العلمي

  .وتنمية البيئة وكذا سياسة الكلية في مجال ضمان الجودةوخدمة المجتمع 

علي ونتاجا  بناء  لكلية طب وجراحة الفم واألسنان والتي وضعت راتيجية ستإلاعلي الغايات و األهداف  الباب الخامسحتوى إ

 ، وبشري : الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسيلكل ما سبق وتركزت في ثالثة غايات  وهي 

ة وبيئية متميزة رة الكلية على تقديم خدمة مجتمعيوالغاية الثالثة:  زيادة قد ،تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة الغاية الثانية:

الغايات لي إلوصول عشر لتترجم وسائل التنفيذ واا ثنإلستراتيجية اإلااألهداف  جاءتبينما  .ومستدامة تسوق للخدمات التطبيقية للكلية

يرتها للكلية فقد للجامعة ونظ ستراتيجيةالتوافق بين الغايات واألهداف اإلوتساق إلاولبيان  للكلية.ستراتيجية إلاالمرجوة من الخطة 

 الفعلي بينهما.تساق إلظهرت اأالغرض والتي هذا لصممت مصفوفة خاصة 

قبيل ة المتابعة وتم تصميم خط  ،للكليةستراتيجية إلاالتنفيذ والمتابعة والتقييم والنشر للخطة ليات آالسادس بالباب جاء 

ها في هذا الشأن  في متابعة تنفيذ أنشطة الخطة مع مراعاة الشروط المنصوص عليستخدامها إبداية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بحيث يتم 

القرارات تخاذ إفي  و ذلك لضمان إمداد إدارة الكلية بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن تنفيذأنشطة الخطة التنفيذية  للمساعدة

لمالية و الميزانية. موارد والمصادر ومستوي الجودة وكفاءة األداء و كذا األدارة االخاصة بالموارد البشرية والجدول الزمني وتدبير ال

(  تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشطة وإنجاز المخرجات 2024س نهاية اغسط  -2019و في إطار تنفيذ استراتيجية الكلية )سبتمبر

طة التنفيذية ممثلة تشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخمر من خالل للتحديث المستلية آ. و تم وضع ستراتيجيةإلالتحقيق أهداف الكلية 

 ع الراهن والمستهدف(بالخطة( وما لم يتم إنجازه )الفجوة بين الوضستيفاء إلاإعداد تقارير عن ما تم إنجازه )نقاط و  من أقسام الكلية 

م و المتابعة عن طريق و تتم عملية التقييية خالل العام السابق. الكلستراتيجية إتحديد قائمة التحسينات بالكلية كانعكاس لتنفيذ  كذلكو

مرات  4راتيجية لمتابعة ما تم فى  الخطة اإلست قياس مؤشرات المتابعة واألداء لتنفيذ الخطة على مستوى مسئوليات التنفيذ لألنشطة

ية مرحلة التنفيذ. تقويم األداء الكلى فى نهاوكذلك  ، التصحيحيةجراءات إلامتابعة  تقاريرإنجازات ومعوقات األداء وكذلك وفى العام 

األنشطة ف هداأويعرض الباب السادس نموذج لخطة المتابعة و التقييم للخطة والذي يشمل منطوق الغاية والهدف األستراتيجي وكذا 

: من 2% ومستوي 80: فوق 3مستوي بحيث ( KPIsالزمني ومؤشر األداء ومستوي األداء )باستخدام ال طار إلاومسؤلية التنفيذ و

من  لقاءات وندوات للمستفيدينللنشر تتلخص في لية آالتقاريرعداد إيعقب .  %60: أقل من 1% ومستوي 80% الي أقل من  60

اعات وعلى قطا فى مجلس الكلية عرض إنجازات الخطة سنوي  ع الكلية و؛ وضع الخطة على موقستراتيجيةإلاالخدمة  لعرض الخطة 

 م الدراسى.عرض الخطط المحدثة على مجلس الكلية وعلى قطاعات المستفيدين المختلفة فى بداية العاوكذلك  ،المختلفةالمستفيدين 
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داة أتنفيذ وو جهة الدارة إلاونشطة ألاو التي تحتوي علي ستراتيجية  إلايحتوي الباب السابع علي الخطة التنفيذية للخطة 

مصدر التمويل ومؤشرات والتكلفة التقديرية وشرافية إلاهاية( وتليها مؤشرات قياس األداء و الجهه التنفيذ وكذلك فترة التنفيذ )بداية ون

 النجاح.

كل نجاز إلزمة لالاالزمني للخطة التنفيذية والذي وضع بدقة لبيان الفترة الزمنية طار إلاعلي يضا أ الباب السابعكما يحتوي 

وضوعة في خطة المتابعة الخاصة بها تبعا لألنشطة المويعقب كل خطة زمنية سنوية نشاط  علي مدار كل من السنوات الخمس للخطة 

 م.2024-2019ة الكليستراتيجية إلالتكلفة المتوقعة للخطة التنفيذية جمالي إلالزمني. و انتهي هذا الباب بعرض تفصيلي طار إلاهذا 

 

ت و مشاكل في معوقا إليالتنفيذ وهو مقسم ليات آة وكذا المعوقات والمخاطر التي قد تواجه تنفيذ الخط الباب الثامنيعرض 

ر ونجاح تنفيذ الخطة ألهميتها وتأثيرها المباشر علي سيوتقييم المخاطر واألولويات وهذه األخيرة تم ترتيبها تبعا حتياجات إلا ،األداء

  .للكليةستراتيجية إلا

 

 األسنانلكلية طب  وجراحة الفم وستراتيجية إلاالخطة  و األخير خصص لعرض المراجع المستخدمة في عمل الباب التاسع

  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
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 نجازاتإلا . نبذة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: النشأة والتطور و4.1

 

 نبذه عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
لسنة  101قم رعمالً بأحكام القانون  1996لسنة  254الجمهوري رقم  أُنِشئت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفقًا للقرار 

ةالقانوني الكامل من قِبَل الُسلعتراف إلباهذا، وتتمتَّع الجامعة  .الخاص بتنظيم الجامعات الِمصرية الخاصة 1992  ،طات الِمصريَّة المختصَّ

س بعتماد إحيث تمنح الدرجات الِعلميَّة كالبكالوريوس والليسانس. وقد تمَّ  الجامعة من قِبَل المجلس األعلى جميع البرامج الدراسيَّة التي تُدرَّ

 جامعات اإلفريقية.الدولي للجامعات واتحاد التحاد إلواالجامعات العربية تحاد إوتُعَد الجامعة عضًوا فاعالً في  .للجامعات في ِمصر

 

 الكليات والوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

لطابع األكاديمي. كما تتميز ا يإلإذ أن الدراسة بالعديد من الكليات تميل إلى الناحية التطبيقية باإلضافة  ،الجامعة بطابع خاصتتميز        

علوم بأنها تضم مجموعة من الكليات المتخصصة في مجاالت  غير موجودة في الجامعات المصرية األخرى. وتعتبر جامعة مصر لل

قع داخل الحرم  كلية ت 13تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتي مجاالت العلوم والفنون وتضم الجامعة والتكنولوجيا جامعة شاملة 

 الجامعى .

هندسية  والتكنولوجيا وتضم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العديد من التخصصات النوعية المتميزة في مجاالت العلوم الطبية والعلوم ال 

يمية لجامعة مصر إدارة األعمال، وتشكل هذه التخصصات في مجموعها القاعدة األكادوة والحاسبات والمعلومات الحيوية واآلداب والتربي

شتراكها في برامج إ يإلللعلوم والتكنولوجيا. وجميع هذه الكليات تقدم خدمات تعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العلياباإلضافة 

 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 ضم الجامعة الكليات التالية:وت

 كلية الطب البشرى .1

 كلية اللغات والترجمة  .2

 كلية التكنولوجيا الحيوية .3

 كليةالتربية الخاصة .4

 كلية الصيدلة .5

 كلية االعالم .6

 كلية األثار واالرشاد السياحى .7

 كلية اإلدارة واإلقتصاد ونظم المعلومات .8

 كلية العالج الطبيعى .9

 كلية الهندسة .10

 األسنانم ووجراحة الفكلية طب  .11

 التطبيقية كلية العلوم الطبية .12

 كلية تكنولوجيا المعلومات .13
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 باإلضافة إلى المراكز ذات الطابع الخاص التالية:

 .البحوث والتطوير مركز  .1

 .لطب الفم واألسنان مركز الليزر  .2

 .مركز العلوم األساسية .3

 .مركز تكنولوجيا التعليم .4

 .عتمادإلامركز ضمان الجودة و  .5

 .ات والمعلوماتمركز الحاسب .6

 .مركز تحقيق التراث العربي .7

 .مركز التنمية اإلدارية .8

 .بداعللتدريب واإل مركز التبادل الطالبى .9

  .مركز اللغات والترجمة .10

  .الجزعية ابحوث الخالي مركز .11

 ختبارات اللغة اإلنجليزيةإمركز تعليم و  .12

PEARSON.   
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  :الشهادات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

من القرار 10تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، كما تمنح الجامعة شهادات التدريب وفقا للمادة          

 بشأن إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا . 1996لسنة  245الجمهوري رقم 

 لهندسة.ارنامج واحد بكلية كما تمنح الجامعة درجات الماجستير في برنامجين بكلية التكنولوجيا الحيوية، وب 

 

 :يوسلمرحلة البكالور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياحها (: الدرجات العلمية التي تمن1)  جدول

 

 الدرجة م

 .سنانألوا درجة البكالوريوس  فى طب وجراحة الفم   .1

 .درجة البكالوريوس  فى  التكنولوجيا الحيوية  .2

 .تصاد ونظم المعلوماتدرجة البكالوريوس  فى اإلدارة واالق  .3

 .درجة البكالوريوس  فى  الهندسة  .4

 .درجة الليسانس من كلية  اللغات والترجمة  .5

 .درجة البكالوريوس  فى العلوم الطبية التطبيقية  .6

 .تصالإلا درجة البكالوريوس  فى اإلعالم وتكنولوجيا   .7

 .درجة البكالوريوس  فى  الطب والجراحة  .8

 .العلوم الصيدالنية والتصنيع الدوائي ى درجة البكالوريوس  ف  .9

 .درجة البكالوريوس  فى  العالج الطبيعي  .10

 .درجة البكالوريوس  فى تكنولوجيا المعلومات  .11

 .درجة البكالوريوس  فى  علوم التربية الخاصة  .12

 .درجة البكالوريوس  فى  اآلثار و اإلرشاد السياحى  .13
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 لمرحلة الماجستير جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (: الدرجات العلمية التي تمنحها2جدول) 

 الدرجة م

 

 .درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية الطبية والصيدالنية 1

 

 .درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية البيئية والزراعية 2

 

 .هندسة القوي الميكانيكية درجة الماجستير في 3

 

 

 

 الموارد المادية والتكنولوجية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 

 البنية التحتية والتكنولوجية 

 ةوجية داعميوجد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مكتبة مركزية ضخمة، وقاعات مزودة بوسائط تكنول           

دم كافة أنواع ، ومستشفى متكامل يق(1)صورة رقم  بأحدث الوسائط السمعية والبصرية ةمجهزوأوبرا للعملية التعليمية، 

خدم العملية تالرعاية الطبية والصحية للطالب والمناطق المجاورة، ومتحف حديث، والعديد من المعامل المتميزة التي 

 لطالب علياالعديد من المالعب الرياضية في مختلف األلعاب التي تساعد كما يوجد بها التعليمية، والبحث العلمى، 

مساحات إلى  قد أنشئ بعض هذه المالعب في أماكن متعددة داخل الحرم الجامعى. باإلضافةوممارسة األنشطة الرياضية، 

 مسجد يعد من أكبر المساجد بمنطقة الجامعة. و خضراء 

 

 : التقليدية واإللكترونيةالمكتبات

عي وخلق جيل جديد نظراً للدور المتميز الذي تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مجال تطوير التعليم الجام      

لى إجمالى و بالنظر إ ،(2)صورة رقم  متر مربع 2500علي مساحة  مركزية تم إنشاء مكتبةفقد  يواكب التطورات العالمية

 ا مترً  1.5نجد أن لكل فرد  22461و الذى يبلغ إجمالى عددهم  ةبالجامع وأعضاء هيئة التدريس والعاملين  عدد الطالب

 .اشخصً  246تكفى حوالى ةً منضد 45 ةالرئيسي ةالقاعتقريبا. كما تضم  امربعً 
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   بأحدث الوسائط السمعية والبصرية ةمجهز ولوجياأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكن: 1صورة رقم 

 

علوم البحتة للطالع إلل . كما يوجد أيضاً قاعاتامتخصصً  امرجعً  2147وتشمل المكتبة قاعدة معلومات تضم ما يزيد علي  

كما تضم  ،امعيةللرسائل الج ةجتماعية ومكتبإلواعلي العلوم اإلنسانية طالع إللوقاعات  ،ومكتبة للميكروفيلم ،والتطبيقية

رنت، وقاعات قاعات للبحث اآللي عبر شبكة اإلنت أيًضاوقاعات للمؤتمرات والندوات، كما تضم  ،للباحثين طالع إاعات اق

( قارئ 500حوالي )وقاعات للسادة أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا. وتتسع المكتبة ل ،علمية الورقيةللدوريات ال

رونية. وحيث ( مجلد من الكتب عدا الدوريات والمصغرات الفيلمية والوسائط اإللكت3000في وقت واحد كما يتسع لحوالي ).

تخصصات  ها الذي تنفرد بين مثيلتها من الجامعات المصرية حيث تضمإن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بتميز

بة رقمية من بين نوعية تشهد بها جميع قطاعات التعليم بالدولة فقد قامت الجامعة بتطوير المكتبة المركزية لتصبح أول مكت

ت نظام رقمي وهى ذا بالجامعة.مكتبات الجامعات في مصر وذلك ألن تحديث المكتبة يعتبر أحد محاور كفاءة عملية التعليم 

لمعلومات متكامل علي مستوي جميع كليات الجامعة في نظام مرتبط ببعضه البعض بحيث يسمح ألي مستفيد بسهولة تبادل ا

 البحثية مع اآلخرين بل حمايتها أيضاً من سوء االستغالل.

 

 معاونيهم،و( عضو هيئة تدريس 645لي حوالي )( طالب باإلضافة إ20684وتخدم المكتبة المركزية الرقمية حوالي )       

م جامعة مصر وكل المختصين والعاملين بمكتبات الجامعة من حيث التدريب والتأهيل وتنمية القدرات النوعية لديهم. وتقو

الل كزية من خبالمكتبة المره خارجللعلوم والتكنولوجيا بربط جميع مكتبات كليات الجامعة سواء داخل الحرم الجامعي أو 

 شبكة معلومات قوية.
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وجهاز لتسجيل المترددين على  ،ةكمبيوترللفهرسجهاز  8و  ةاإلعارجهاز كمبيوتر للبحث و  12وقد جهزت المكتبة بعدد      

كما تتميز المكتبة  ،الكتب العلمية.وتم تزويد المكتبه بفهرس لتسهيل البحث عن  ،تصوير ةماكين 2و ،وتكييف مركزي ة،المكتب

ويوجد قسم للمكفوفين )ذوي االحتياجات  ،وشاشة عرض لالحاطة الجارية وسماعات داخلية الذاتية والتهوية الذاتية،ة ضاءإلبا

 وجهزت المكتبة باإلنترنت. ،الخاصة(

 

هيئة التدريس عضاء أووبحث وتصوير لتشمل جميع المترددين علي المكتبة من طلبة طالع إكما تمتد خدمات المكتبة من       

ا مجانً  ةمتاحعضو فى بنك المعرفة المصرى و تتوفر من خالله قواعد بيانات ةالمركزي ةالمكتبوالهيئة المعاونة. اء عضأو

 .http://www.ekb.eg/ar/homeللباحثين من داخل الجامعة   

 

.  كما ةالعلمي لرسائل فة محتوياتها من الكتب و المراجع والدوريات واكما أنشأت المكتبه قاعدة بيانات ببليوجرافية تضم كا    

إلنتاج اعن قاعدة بيانات على اإلنترنت لجمع وحفظ ونشر  ةعبارهو  ةبالمكتبطورت الجامعة مشروع المستودع الرقمى 

أعمال ندوات و ةدوريقاالت وأطروحات وأعمال بحثيه وم ةعلميالفكرى للباحثين بهدف الوصول الحر لهذا اإلنتاج من رسائل 

 بالجامعة . ةخاصومؤتمرات 

 

ا من رد حديثً والمركزية على موقع الفيس بوك لعرض أخبار المكتبة و إعالم الطالب بما  ةالمكتبكما تم تطوير صفحة     

القاهرة  إمداد المكتبة بماهو جديد من الكتب من خالل معرض يتمو خالل عرض الكتب وتلقى إستفسارات المستفيدين.

ي المكتبة ا بتنظيم رحلة للمعرض تضم ممثلين من كل كلية باإلضافة لموظفحيث تقوم الجامعة سنويً  ،الدولي للكتاب

 المسموح بها مكانيات إلاالمركزية الختيار الكتب التي تناسب تخصصاتهم في حدود 
 

 
 

 
 

http://www.ekb.eg/ar/home
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 امعة مصر للعلوم و التكنولوجيا(: المكتبة المركزية بج2صورة رقم )
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 سنانألا كلية طب وجراحة الفم ونبذة عن . 5-

 

 
 كلية طب وجراحة الفم واألسنان الكليةسم إ

 خاصة نوع الجامعة

و بجوار مستشفى دار يولي 26محور -لحي المتميزا-كتوبرأ 6 عنوان الكلية

 الفؤاد

 م1996 تاريخ التأسيس

 م1996نة لس 245رقم  القرار الجمهوري

 1998-1997العام الجامعي  تاريخ بدء الدراسة

 سنوات خمس مدة الدراسة

 نجليزيةإلا لغة الدراسة

 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان الدرجة العلمية الممنوحة

 

 

 

 العليا بالكليةدارة إلا

 

 مينأ .د. هاني حسين أ عميد الكلية

 .د. هالة المنوفيأ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

راسات : قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدمينأ .د. هاني حسين أ

 والبحوث العليا 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 تنمية البيئةو

 فهمي عبد السالم.د. أ

 براهيمإ حاتم محمد  د. مدير وحدة ضمان الجودة
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 : األقسام والشعب العلمية بالكلية

 

 الشعب العلمية القسم العلمي

 شعبة باثولوجيا الفم قسم باثولوجيا الفم وجراحة الفم:

 شعبة جراحة الفم واألسنان

 األطفالسنان أشعبة طب  :بيولوجيا الفمواألطفال والتقويم سنان أقسم طب 

 شعبة التقويم

 شعبة بيولوجيا الفم

 شعبة الحشو سنان التحفظية قسم جراحة األ

 شعبةعالج الجذور

 األشعةوشعبة طب الفم والتشخيص وعالج اللثة 

 

 الصناعية الثابتةستعاضات إلاشعبة  الصناعية الثابتة والمتحركةستعاضات إلاقسم 

 الصناعية المتحركةستعاضات إلاشعبة 

 شعبة خواص المواد

 

 

 

 
 الموارد البشرية بالكلية

 

 

 تدريس والهيئة المعاونة:أعضاء هيئة ال (1)
 

 ليةتوضح الجداول التالية أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المعاونة العاملين بالك

 

 2015-2016في األعوام الجامعية من في الكلية  والهيئة المعاونة هيئة التدريسعضاء أجمالي إ(: 3جدول )

  2019-2018الي 

 

 الهيئة المعاونةععضاء أعدد  هيئة التدريس ععضاءأعدد  السنوات الدراسية

2015-2016 68 100 

2016-2017 77 138 

2017-2018 64 113 

2018-2019 83 108 
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  2018/2019عضاء هيئة التدريس في الكلية للعام الجامعي تفاصيل الحالة الوظيفيةأل(: 4جدول )

 

 مدرس أستاذ مساعد أستاذ األكاديميةالدرجة

إجمالي 

 عينينالم

إجمالي 

 المنتدبين

القائمين 

 بإجازة

إجمالي 

القائمين 

على 

رأس 

 العمل

جمالي اإل

 الكلي
 الحالة الوظيفية

ن
عي
م

ب 
تد
من

ي 
ال
جم
إ

 

ن
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م
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ي 
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جم
إ
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م
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ي 
ال
جم
إ

 
 83 83 -- 63 20 46 35 11 12 7 5 25 21 4 العدد

 

 

  2018/2019معي في الكلية للعام الجا ية المعاونةالتدريسهيئة العضاء أل تفاصيل الحالة الوظيفية(: 5جدول )

 

الدرجة 

 األكاديمية
 معيد مدرس مساعد

القائمين 

بأجازة 

 دراسية

القائمين 

بأجازة 

رعاية 

 طفل

إجمالي 

المعينين 

علي 

رأس 

 العمل

إجمالي 

المنتدبين 

علي 

رأس 

 العمل

إجمالي 

القائمين 

على 

رأس 

 العمل

اإلجمالي 

الحالة  الكلي

 يفيةالوظ
 إجمالي منتدب معين إجمالي منتدب معين

 108 108 38 70 -- 11 80 19 61 28 19 9 العدد

 

 و الفني بالكلية داريإلاالجهاز  (2)
 

 المختلفةاإلدارات و توزيعهم علي اإلداري الجهاز أفراد (: أعداد 6جدول )

 
 بالكلية داريإلاتوزيع افراد الجهاز 

 
 عدد المعينين

 4 ية: مكتب العميدالسكرتار

 1 سكرتير أقسام

 

 2 نتاجيةإمعامل 

 

 1 وحدة زمالة

 

 4 العيادات

 1 لوحدة ضمان الجودة داريإلا المسئول 

 1 الموارد البشرية

 21 المعاملمناء أالفنيين و 

 19 التمريض

 7 عامالت نظافة
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  باالدارات التالية: اداريين بالجامعة تابعين للكلية

 
 1 القات العامةالعدارة إ

 1 رعاية الشبابدارة إ

 1 المشترياتدارة إ

 1 المكتبة المركزية

 1 الكتاب الجامعيدارة إ

 

 

 بالكليةاألنشطة األكاديمية 

 

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

 

 :تالي.( برنامج مفصل بالجدول ال1من خالل عدد ) طب وجراحة الفم واألسنان بكالوريوس تمنح المؤسسة درجة

 

ي الكلية للعام هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة ألعداد الطالب المقيدين فأعضاء توزيع إحصائية (: 7جدول )

 2018/2019الدراسي 

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عضاء أعدد 

 الهيئة المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

بة الهيئة نس

 المعاونة للطالب

طب وجراحة الفم بكالوريوس 

 واألسنان

83 108 2466 1:30 1:23 

 

س األخيرة في السنوات الخم المقيدينالمصريين والوافدين  الطالبعداد أ الزيادة المضطردة في مجموع يبين (:8) جدول

 2018/2019الي العام الدراسي  2014/2015من العام الدراسي 

امعيالعام الج  وافد مصري 

 

 مجموع الطلبة

 

2014/2015 
1255 570 1825 

2015/2016 1470 600 2070 

2016/2017 1717 599 2316 

2017/2018 1859 558 2417 

2018/2019 1976 490 2466 
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في العام  ))خريف وربيع وصيف(( كان أولهالي إكل عام ينقسم  ا،عاما دراسيً  18على مدي  ةً دفع 18تخرج في الكلية عدد 

 2001/2002الدراسي ربيع 

 

 عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة:

 

 

 
 

الخرجين في السنوات الخمس األخيرة مما يدل علي اكتساب الكلية السمعة الطيبة بين عداد أتزايد  : يوضح(1)الشكل 

 ةوالخاص مثيالتها من الكليات الحكومية 
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/20142019اعداد الخريجون في السنوات الخمس 



 
 
 
 وحدة ضمان الجودة 
 
 

24 

 

 

 

 كلية طب و جراحة الفم و األسنان

 الخطةاألستراتيجية 

2019/2024 

 

 :بالكلية الدراسات العليابرنامج 

 لتالية:ا تخصصات التقدم الكلية عدد من الدورات التدربية  المتقدمة بالتعاون مع جامعة جنوة بإيطاليا  في 

 زمالة تطبيقات الليزر  -

 األسنان تقنية البوتكس والفيلير العالجية في طب إستخدام زمالة  –

 اإلستعاضات الصناعية  زماله  - 

 ذور عالج الجة زمال -

                    2014 ذ العام الدراسيمنزمالة زراعة األاسنان  –

 

  التدريبية بالدوارات  والخريجين أعداد الملتحقين(:9) جدول                                   

 الدوراتبهذه الخريجين د اعدأ العام الدراسي

2014 41 

2015 21 

2016 35 

2017 36 

2018 34 
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 ية التحتية(الموارد  والتجهيزات المادية: )البن

 : القاعات الدراسية ) المدرجات(والأ

بحسب م ستخدامهإيتم  -( مشترك امدرجً  14مخصصين للكلية و الباقي ) 2منهم  امدرجً  16يوجد بمبنى الكلية عدد إجمالي 

 ينمنهم باب جميع المدرجات لكل الفصل الدراسي . ءبدقبيل مع مركز تكنولوجيا التعليم جدول وحجز مسبق بالتنسيق 

وتتوفر بكل منها  ،ةويوجد بها نوافذ للتهوية علي مسافات قياسية سليم يفتحان للخارج، وجميعها مكيفة تكييفًا مركزيًا،

 وفيما يلي بيان بأسماء المدرجات و سعتها الطالبية .وسائل تعليمية حديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 215 مدرج      

 المجهزة  ةهي ألحد مدرجات الكليعاله أالصورة : 3صورة رقم 
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 من الطالبستيعابية اإل المدرج و سعتهسم إيبين (: 10)جدول 

 السعة الطالبية المدرجسم إ السعة الطالبية المدرجسم إ

PH 215 250 TH.ss.A318 250 

PH 216 250 TH.ss.B318 250 

TH.ss. B 116 250 TH.ss.319 250 

TH.ss. 117 500 TH.ss.320 500 

TH.ss.218 500 .321TH.ss 500 

TH.ss.A219 250 TH.ss.418 250 

TH.ss.B219 250 TH.ss.420 250 

TH.ss.220 500 TH.ss.422 500 

 

 ثانيا :العيادات
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 ع العيادات وعدد الوحدات بكل عيادةزيو: ت(11) جدول رقم

 عدد الوحدات العيادة

A 102 

B 50 

C 37 

 13 الزمالة البريطانية

 1 مركز الليزر

 

 وفى ما يلي بيان بعيادات الكلية وما بها من تجهيزات: 

I.  العيادةA :وتشتمل على 

 100 ( 8كرسييي أسيينانSironaC – بمشييتمالتة وهى: وحدة إضيياءةأ )وحدة حقن، وحدة  ،  لماني الصيينع

 كونتر طبيب باألدراج، وحدة الشفط المساعدة،  وحدة مياه، كرسي طبيب.

 : ويوجد بالعيادة قسم لألشعة يحتوى على

 4  أجهزة أشعة رقمية 

 1 جهاز أشعة بانوراما 

 1   واقي رصاصي 

 1  ماكينة تغليف بالستيك 

 3  ميكروموتور شاملةContra – angle hand piece 

 2 ز تحميض أوتوماتيكجها 

 ويوجد بالعيادة حجرة جراحة متخصصة تحتوى على: 

 ( كرسي أسنانSirona – بمشتمالتهألماني الص )نع 

  أسطوانة أكسجين كاملة بملحقاتها 

  جهاز قياس ضغط 

  سماعة طبية 

 أدوات جراحية 

 أدوات حشو أسنان 

  وليةأ سعافات إوحدة 

  كاميرا تصوير 

 شاشة عرض علي اليونت 
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 بالعيادة حجرة تعقيم مركزية تحتوى على:  ويوجد

  جهاز تعقيم مركزيSteris 

 10  جهاز ضوئى للحشو 

 3 أجهزة خلط حشو معدني 

 2  جهاز ضغط 

 سماعة طبيب 

 2 جهاز لحام بالست 

 جهاز تعقيم بخار 

 4 جهاز كحت جيربالموجات الصوتية 

 

 

 

 

ريق  عمل طلضيييمان سيييير العمل والتقليل من الشيييكاوي عن و وكاميرات للمتابعة داخل العيادات ةمراقبيتم اسيييتخدام أجهزة 

يد ومدير يمكن بواسيييييطته المتابعة عن بعد وليس فقط من خالل غرفة التحكم ولكن أيضيييييا من خالل حجرة العم ةمراقبنظام 

 .وذلك بأشراف كل من إدارة العيادات وصيانة أجهزه المراقبة والمشروعات وتكنولوجيا المعلومات  ،العيادات

 

 وات طبية.غساالت أد 3قبل دخولها غرفة التعقيم +  حوض( 2وتحتوي على )سنان  ألدوت اأيوجد بالعيادة حجرة لغسيل  *

 * حجرات خاصة للتخزين المؤقت للنفايات .

 الت .لأل* غرفة التعقيم المركزي 

 المركزية .آلالت ا* غرفة تغليف 

لعيادات التقليل كثافة دخول المرضى داخل سنان أ( وحدة 2عدد )* غرفة تصنيف حاالت منفصلة عن العيادات تحتوي على 

. 

 ( شاشات عرض لبرامج مكافحة العدوى داخل العيادة .5عدد )* 

 ( شاشات لعرض محتوي السكاشن.5* عدد )

 

 

II.  العيادةB على : وتحتوي 

 نع( بمشتمالتةألماني الص - (+Sirona 8كرسي أسنان  50 .1

 حشو ضوئي أجهزةأربعة  .2

 تصوير أشعةحجرة  2 .3

سالة أدوات غقبل دخولها غرفة التعقيم + حواض أ( 3وتحتوي على )سنان  ألدوت اأيوجد بالعيادة حجرة لغسيل  .4

 طبية.

 ( شاشة عرض لبرامج مكافحة العدوى داخل العيادة .2عدد ) .5

 

III.  العيادة C على : وتحتوي 

 لصنع( بمشتمالتةألماني ا - (+Sirona 8كرسي أسنان  37 .1

 ط حشو معدني واحد جهاز خل .2

 حشو ضوئي أجهزةأربعة  .3
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 واحد جهاز ميكروموتور .4

غسالة  +قبل دخولها غرفة التعقيم حواض أ( 3وتحتوي على )سنان  ألدوت اأيوجد بالعيادة حجرة لغسيل  .5

 أدوات طبية.

 مخصصة للتخزين المؤقت للنفاياتماكن أ .6

 ( شاشة عرض لبرامج مكافحة العدوى داخل العيادة2عدد ) .7

 

IV.  تحتوي على :و  صصية للدورات التدربية المتقدمةتخعيادات 

 13 ( وحدة  12وحدة أسنان بمشتمالتهاSirona  ( )وحدة  1ألمانيAedec ) أمريكي 

 2  ( جهاز عالج جذور إيطاليNSK + Jmorita ) 

 3 أجهزة ضوئية للحشو 

 2 أملجميتور 

 2 أرتيكيولتور 

 2 Face bow 

 2 موتور زراعة األسنان 

 2 جهاز قياس عصب ح( راريSybron Endo) 

 4 ( كاحت جيرNSK) 

 جهاز أشعة 

 2 Data show 

  جهاز حشوMTA 

 2 جهاز رصد أطراف الجذورApex locater 

 ماكينة كبس صفائح بالستيك 

 2 جهاز الميكرسكوب الجراحي 

 2  كشاف أشعة 

  كاميرا للتصويرoral camera 

 2  جهازPiezo-electric  

 

V- يحتوي على :الليزر و تطبيقات  مركز 

 1 وحدة أسنان صناعة ياباني + كمبروسر هواء 

 ( واحد جهاز لليزر األنسجة الصلبةBiolase) 

 اثنان جهاز لليزر لألنسجة اللينة 

 سبعة أجهزة ليزرSOFT (5 Doctor Smile) +  (2 Epic) 

 واحد كونترlow speed 

  واحد جهاز كاميرا تصوير داخل الفم 

  اثنان شاشة عرضLCD 

  معدنيةعشر أدوات كشف وآالت 

 2 جهاز كمبيوتر 

 55  كرسي 

 5  ترابيزة خشب 

 2 مكتب 



 
 
 
 وحدة ضمان الجودة 
 
 

30 

 

 

 

 كلية طب و جراحة الفم و األسنان

 الخطةاألستراتيجية 

2019/2024 

 

 1 جهاز عرض بروجيكتور 

  شاشة عرض 

  + سماعات حائط 4ميكروفون 

 1 جهاز تعقيمMELAG  

 1 جهاز مثبت تيار كهربائي 

 1 ثالجة صغيرة 

 

V-  الجامعي سعاد كفافي  بمستشفي عيادات األطباء االستشاريين 

 

 

 

 

 

  الجامعيسعاد كفافي مستشفي ب  األسنانإستشاريي األطباء  عيادات حدي إ:  5ة رقم صور

 

 : على العيادات تحتوي

عة على حديث لتحميض األش Scan جهاز أشعة رقمي حديث / جهاز  2سرير أسنان /  2عيادة مجهزة )  2عدد  .1

 الكمبيوتر.

 طالي.االي Melagماركة  Class Bجهاز تعقيم  2عدد  .2

 .Apex locator( و J Morita) جهاز روتاري موريتا .3

 

 : طب أسنان األطفال وحدة 

 . السابق ذكرهمامن الكلية في كل من الغرفتين  إستشاريين : يتم عملها بواسطة مدرسين و تحت التخدير الموضعي 

( لعمل حشو Mobiol Unit):في غرفة العمليات بالمستشفي مع وجود عدة أسنان متنقلة   تحـت التخـديـر الكـلى 

 بموتور سريع اللفات.
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 : جراحة الفم و الوجه والفكينوحدة 

 ومسامير لعالج الكسور. ئحاعلى طاقم شر تحتوي  

 يمكن العمل في أي وقت من السبع غرف بالتخدير الكلي.  

 اريين.ستشيقوم الطبيب المقيم من قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين بتحويل الحاالت من الطوارئ لإل  

 ويتم ذلك بإدارة كاملة تحت إشراف إدارة الكلية.  

 

VI الجامعي  مستشفي سعاد كفافيبالدراسات العليا لكليه طب وجراحه الفم واالسنان عيادات  

 

 

 

VII . األسنان الفم ووجراحة كلية طب بعيادات الدراسات العليا 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 لألنسجة الرخوة يزر الل ةأجهز :  تبين أحد  6صورة رقم

 

 تحتوي العيادة على:

  لدراسات العليا لطالب اوحدة أسنان  26عدد  .1

 Belmontجهاز أشعة  2عدد  .2

 يجهاز تحميض أوتوماتيك 1عدد  .3

 MELAGجهاز تعقييم 2عدد  .4

 حوض + غسالة أدوات ( 1حجرة تنظيف األدوات  )  1عدد  .5

 جهاز تقطير مياة 1عدد  .6

 جهاز تغليف 1عدد  .7
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 : المعامل التدريبية ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 وشاشات العرض ة ومانيكان المحاكاةيالوحدات التدريبه ويظهر فيكلية الالمعامل التدريبية بحد أ: 7صورة رقم
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 المختبرات وما تحتويه من تجهيزاتنواع أ: 12جدول 

 

 التجهيزات النوع المختبر م

 معمل باثولوجيا وهستولوجيا الفم 1
  5  -كرسيييييي   60   -عمل مترابيزة  11 -ميكروسيييييكوب  42

 كتورجهاز عرض شرائح بروج 2 -بروجكتور 

 معمل نحت األسنان 2
يحتوي على ترابيزة معمل من الرخام  وكراسيي  بعدد الطالب 

 و مجهزة بوصالت )غاز وهواء( 

 معمل معمل تقويم 3
ب يحتوي على ترابيزة معمل من الرخام  وكراسيي  بعدد الطال

 و مجهزة بوصالت )غاز وهواء(

 موتور نحت جبس ثابت 3 –موقد غاز بنزن  28 ةجزئي  تركيبات متحركة  4

 موتور نحت جبس ثابت 2 –موقد غاز بنزن  26 ةكامل  تركيبات متحركة  5

 معمل التركيبات الثابتة 6

 معامل المحاكاة

وحدة محاكاة كاملة التجهيز ويوجد بكل وحدة شييييييياشييييييية  42

ة على الشييياشييية الرئيسيييية لعرض ما يقوم أسيييتاذ المادة موصيييل

 بوحدة اإلضاءة   ةمثبتبشرحه للطالب عن طريق كاميرا 

 معمل العالج التحفظي 7

وحدة محاكاة كاملة التجهيز ويوجد بكل وحدة شييييييياشييييييية  48

موصيييلة على الشييياشييية الرئيسيييية لعرض ما يقوم أسيييتاذ المادة 

 بوحدة اإلضاءة     ةمثبتبشرحه للطالب عن طريق كاميرا 

 معمل التيجان والجسور 8

وحدة محاكاة كاملة التجهيز ويوجد بكل وحدة شييييييياشييييييية  42

موصيييلة على الشييياشييية الرئيسيييية لعرض ما يقوم أسيييتاذ المادة 

 بوحدة اإلضاءة     ةمثبتبشرحه للطالب عن طريق كاميرا 

 معمل عالج الجذور 9

وحدة شييييييياشييييييية  وحدة محاكاة كاملة التجهيز ويوجد بكل 42

موصيييلة على الشييياشييية الرئيسيييية لعرض ما يقوم أسيييتاذ المادة 

بوحدة اإلضييييييياءة      ةمثبتبشييييييرحه للطالب  عن طريق كاميرا 

 كما يوجد وحدة أشعة لتدريب الطالب 

 >>>تابع  
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 المعامل اإلنتاجية :رابعا

 

 و ما تحتويه من تجهيزات اإلنتاجيةعامل المنواع أ: 13جدول 

 التجهيزات النوع المختبر م

 مكتب + جهازه كمبيوتر )حاسب آلي( 2 سكرتارية  غرفة  1

2 

 معامل إنتاجية

 معمل الجبس
 -وحييدة طبا اكريييل 2 – يكبس هيييدروليكيم –مكبس يييدوي 

 تريمر

 معمل االكريل 3
 – ةطيياولييتور مو 2 –موتور معلق  2 –موقييد غيياز بنزن  4

 لميعتموتور  –موتور معلق 

4 
يبات معمل الترك

 الثابتة 

موقد  2 –ماله ر –موتور معلق  3 –تريمر  –هزاز  –بندكس 

 هاز تسخين الشمعج –غاز بنزن 

 معمل الفيتاليوم 5

 2 -ميكروموتر     2 –فرن حرق  2 –تريمر  2 –ثالجة  2

موتور تلميع  –جهاز خلط جبس حراري  –رماله  –هاي ابيد 

موتور  2 –ر اجار جهاز اجا –هزاز  –ادن جهاز تلميع المع –

 جلا

 و موتور ميكر -فرن بورسلين معمل البورسلين 6

7 
معمل صب 

 المعادن

جات  2 تك  –فرن حرق الرن ما عدن أوتو نة صيييييييب م  –ماكي

 ماكينة صب معدن نصف أوتوماتك

8 

معمل الدراسات العليا 

الدور عالم إلابمبني 

 (515الخامس رقم )

 للهستولوجيا

 و 

 الباثولوجيا 

ترابيزة رخام مجهزة بوصييالت غاز + كهرباء  3لي يحتوي ع

 + هواء

شيييياشيييية لعرض  1جهاز بروجيكتور+  1كرسييييي +  40عدد 

 سبورة بيضاء 1البروجيكتور + 

 سخان ماء كهربائي  1أحواض +  6
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 الثاني: بابال

عداد إمنهجية مرجعية و

 ستراتيجية إلاالخطة 
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 يجيةمرجعية الخطة اإلسترات  2-1

 عدة مرجعيات وهى:   يإلى  واألسنانية طب وجراحة الفم إستند إعداد الخطة اإلستراتيجية لكل

للكلية  السابقة ؛ تقارير الخطة اإلستراتيجية2018إلى 2013الخطة اإلستراتيجية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من 

القومية لضمان مؤسسات التعليم العالى الصادرة عن  الهيئة عتماد إومعايير تقويم  )إنجازات و معوقات ومشاكل األداء(؛

؛ نتائج التحليل البيئى بمشاركة الفئات المعنية 2015يوليو  –جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية اإلصدار الثالث 

 من مستفيدين من الخدمة وأصحاب المصلحة ذوى العالقة ؛إضافة إلى رؤية مصر 

2030https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9% 

2030-%D9%85%D8%B5%D8%B1-8A%D8%A9/) 

  .انكذلك رؤية الوزارات المعنية  وهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية  وزارة الصحة والسكو

 

 الخطة اإلستراتيجية (مكوناتمنهجية )  2-2

 نص الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالكلية  .1

 متضمنا: (SWOT Analysis)التحليل البيئي لدراسة الوضع الراهن  .2

  ة القومية لضمان الهيئتحديد لعناصر البيئة الداخلية بناء على المعايير المؤسسية والتعليمية الموضوعة بواسطة

 لتعليم واإلعتمادجودة ا

  تحديد لعناصر القوة والضعف فى البيئة الداخلية 

 تحديد عناصر البيئة الخارجية 

  تحديد لعناصر الفرص والتهديدات الخارجية 

 تحديد مصادر جمع البيانات 

  تحديد أدوات جمع البيانات 

سياسات الكلية ل ستراتيجية معتمدة األهداف اإلستراتيجية وسياسات الكلية فى ضوء التحليل البيئى وخطة الجامعة اإل .3

 .الا ....يةسياسات مال – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – البحث العلمي – في مجاالت التعليم

 .تحديد الفجوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيجية .4

 .تحديد للمصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل .5

 .ة والتمويل المتاحترتيب األولويات فى ضوء األهمية النسبي .6

 .تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة .7

والمهام   الخطة التنفيذية على صورة نموذج للخطة التنفيذية الرتباط مصفوفة اإلطار المنطقى متضمنة األنشطة .8

  .ل الالزمالتموي – مؤشرات اإلنجاز– رجاتالمخ -الفترةالزمنية للتنفيذ – مسؤولية التنفيذ – آليات التنفيذ – المطلوبة

 .ارتباط استراتيجية الكلية باستراتيجية الجامعة .9

  ارنة بالكليات والحالة المستقبلية للكلية مق ،الوضع التنافسي،  السمات المميزة للكلية ودورها في خدمة المجتمع .10

 .المناظرة

 

 

 مراحل إعداد الخطة  2-3

لوضع الراهن ثم رسم صورة مستقبلية يتبعها لرؤية ا SDTP: See-Draw-Think - Planالخطةعلى منهجية تستند 

التفكير المنظم القادر على دراسة منظومة البيئة الداخلية للكلية وعالقتها مع منظومة البيئة الخارجية والخروج بآليات للتخطيط 

 واتخاذ القرارات اإلستراتيجية بناء على أساس علمى مدروس متعلق بواقع الكلية الداخلي والخارجي.

 

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%25%208A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%25%208A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%25%208A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
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 : حلة األولىالمر

 مرحلة التخطيط و التجهيز واإلعداد )تشكيل الفريق وتدريبــه(.1

، ستراتيجيةإلا  بأن تتوافق بشكل كامل مع خطة الجامعةعتبار إلااألخذ في ستراتيجية إلاروعي في إعداد خطة الكلية 

 .تمادعإلا ل به إلي مرحلة وأن تتسق هذه الخطة أيضا مع توجهات الدولة لرفع جودة التعليم الجامعي الخاص للوصو

لكلية التي علي تطبيق عميق لمنهج المشاركة من كافة فئات مجتمع استراتيجية إلافي إعداد الخطة عتماد إلاوتم 

 ضمنت األخذ في شملت؛ أعضاء هيئة التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة، العاملين بإدارات الكلية وأقسامها، والطالب، كما ت

األسنان طباء أالمجتمع المدنى ذات الصلة مثل نقيب طراف أو ،لمجتمع الخارجي الممثلين في مجلس الكليةبآراء اعتبار إلا

 ، وممثلين من خريجى الكلية لدفعات مختلفة مور ألولياء اأووممثلين من.الهيئات الخاصة والحكومية 

كونات ة للمقترحات األولية لمتنظيم عمليات المراجعستراتيجية إلاتولى الفريق المخصص إلعداد الخطة  وقد

ها، للحصول والتواصل المستمر مع كافة أطراف الكلية وعدد من الخبراء في مجاالت جودة التعليم بالكلية وخارج ،الخطة

 علي تعزيزات راجعة للمقترحات األولية لمكونات الخطة.

 وجميع الكلية، أقسام جميع للكلية اإلستراتيجية الخطة تحديثل اإلستراتيجي التخطيط فريق كما روعى في تشكيل

 اإلستراتيجية.  الخطة  فى وخارجها  بالكلية  المصلحة  أصحاب  األطراف

 ومنهجيتودور  تيجياإلسترا  التخطيط  بمفهوم  بالكلية  والعاملين  ومعاونيهم  التدريس هيئة  أعضاء  وتوعية  تدريب تم

 الخطة.  إعداد  فى  المشاركين  من  كل

 

 : الثانية المرحلة

 تحليل الوضع الراهــن(SWOT مرحلة إجراء التحليل البيئي باستخدام ). 2 

لوضع الراهن تم إتباع اآلليات والوسائل العلمية لجمع البيانات وعمل اإلحصائيات وتحليلها للوصول إلى تحليل ا 

الة المبتغاة، بما وآليات تحقيق تلك الح ،حةلكل األقسام العلمية من حيث التخصصات األكاديمية واإلمكانيات والقدرات المتا

تيجية، وقد تم يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها اإلسترا

 (SWOT Analysis)ذلك فى إطار دراسة متكاملة للبيئة الخارجية والبيئة الداخلية وفق منهجية التحليل البيئى الرباعي 

ى لقيادات مثل: ورش عمل وحلقات نقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف، جلسات العصف الذهن  متنوعة  بأساليب

كلية، المقابالت المعنية داخل وخارج الطراف أللواإلجتماعات الدورية لرؤساء األقسام وإدارة الكلية، استبيانات  ،الكلية

ير الزيارات الميدانية وتقار ،وتقارير المراجعة الداخلية ،باإلضافة للتقارير السنوية ،الماديةوالمالحظات للموارد التعليمية و

وفة الرباعية وتوصيات األقسام العلمية لتصميم المصف ،ن والداخليينيوتقارير المراجعين الخارجي ،من مركز ضمان الجودة

للخروج  لك ، وذمجاالت القوة والضعف للوضع الراهن -لية مجاالت الفرص والتهديدات والبيئة الداخ - :للبيئة الخارجية

والخطط التنفيذية  ،ةالمتبعستراتيجيات إلواوتحديد األهداف اإلستراتيجية والسياسات  ،بالصياغة المناسبة لرؤية ورسالة الكلية

  .الالزمة لتعزيز نقاط القوة وإستغالل الفرص لتقوية نقاط الضعف وتفادى التهديدات

 .البيئي الكمي التحليل

الداخلية  "مصفوفة تقييم العواملتم تطبيق منهج للتحليل الكمي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باستخدام 

بيقها ، جرى تطعلى بيانات تم الحصول عليها باستمارة خاصة صممت لهذا الغرضعتماد إلاوالذى تم فيه  ،والخارجية"

األقسام ومديري  ية واإلدارية للكلية شملت اإلدارة العليا للكلية وعددا من رؤساءعلي عينة مختارة من القيادات األكاديم

 اإلدارات واألساتذة ذوي الدراية بأوضاع الكلية. 
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 : لمرحلة الثالثةا

 الحالي والوضع المأمول الوضع بين الفجوة تحليل  .3

 ؟؟؟؟ الداخلية يئةالب في والضعف القوة نقاط على  والوقوف البيئي التحليل إجراء بعد

داء ألاة على مقارنة التي تساعد الكليداة ألاالفجوة هي الفرق بين الوضع الحالي للكلية وما تطمح لتحقيقه في المستقبل، وهي 

ل الفجوة على تحليل يرتكز تحليو المحتمل وتحديد وتوثيق واعتماد الفرق بين متطلبات العمل والقدرات الحالية.داء ألباالفعلي 

حديد الفجوة ما ومن ثم ت ،ع الراهن من خالل التحليل البيئي الرباعي و تحديد الوضع المأمول والذي تهدف اليه الكليةالوض

 البيئة يف والتهديدات الفرص وكذلك ،الموضوعةستراتيجية إلاعليها من خالل الغايات واألهداف  بينهما وكيفية القضاء

 لها.   لمأمولا  والوضع  للكلية الحالي  الوضع  بين  للفجوة  تحليل  إجراء  من البد كان بالكلية،  المحيطة  الخارجية

 

التي أقرتها عتماد إلاير وقد إعتمد تصميم أدوات جمع بيانات التحليل الرباعي لعوامل البيئة الداخلية والخارجية على معاي       

 National Authority for Quality Assurance andفي مصرعتماد إلواالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

Accreditation of Education (NAQAAE) 2015،  والذي صدر في يوليو  . 

 

 :الرابعة المرحلة

 مصادر وأدوات جمع البيانات   .4

 على المصادر التالية للبيانات:عتماد إلالجمع بيانات التحليل الرباعي، قد تم 

 المصارد الثانوية 

مثل:  سييتراتيجيةإلات التي ُجمعت بواسييطة اآلخرين ألغراض قد تكون مختلفة عن أغراض الخطة وهي تلك البيانا

ء وأعداد أعضا ،2018/2019منذ إنشاء الكلية حتى العام الدراسي متياز إلاوبرنامج  ،أعداد الطالب بمرحليتي البكالوريوس

ب الوافدين خالل سيييييييام العلمية واالدارية، وأعداد الطالهيئة التدريس ومعاونيهم، واإلداريين بالكلية وتوزيعاتهم على األق

  يضييا للحصييولمصييادرمختلفة أ عدة  على االعتماد  تمالخمس سيينوات األخيرة، واألنشييطة البحثية والمجتمعية بالكلية، كما 

 مثل :  إليها  والرجوع ستراتيجيةإلاالخطة   بوضع  الخاصة  والمعلومات  البيانات  على

 لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يجيةاالسترات الخطة. 

 الماضية  االربع سنوات  خالل التعليمتكنولوجيا   إدارة  من  الطالب  بعدد  إحصائية  بيانات. 

 إجرائها.  تم  التي  االستبيانات  نتائج 

 التعليم. جودة القومية لضمان الهيئة – الجامعات واعتماد  تقويم  دليل 

 .دليل الطالب 

  األكاديمي.د رشاإلادليل 

 .الدليل التنظيمي للجامعة 

 .المعايير األكاديمية للبرنامج الدراسي 

 الذاتى للكلية. التقرير السنوى  

 .تقرير البرنامج الدراسى 

  .تقارير المقررات 

  اإلداريين الطالب  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وراء آالخاصة باستطالع ستبيانات إلاتقارير

 مجتمعية ذات العالقة.واألطراف ال

 

 المصادر األولية

نات المطلوبة من وتعرف البيانات األولية على أنها تلك البيانات التي ُجمعت بواسطة فريق العمل. وقد تم جمع البيا  

 بيئة العمل الداخلية والخارجية في صورة أربعة مجموعات على النحو التالي:  
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السيييتطالع رأي أعضييياء هيئة التدريس، سيييتمارات إ 6وتصيييميم عدد  حيث تم إعداد :Questionnaireستتتتقصتتتاء إلا .أ

وأعضييييييياء الهيية المعاونة، والجهاز اإلداري، والطالب، والخريجين، والمجتمع الخارجي الذي يضييييييم مجموعة من 

 .ستجابةإلواالمستفيدين. ويوضح الجدول التالي حجم العينة المأخوذة من كل فئة ونسبة التمثيل 

 

 ستقصاء إلافي ذات المصلحة طراف ألاالمستفيدة و طراف ألامشاركة .( 14 (جدول رقم 

 

 الفئة
 ينةالع اإلجمالي

 ةالمستهدف

النسبة المئوية 

 % للعينة

العدد 

 المشارك

 النسبة المئوية

 % لإلستجابة

 %100 11 %100 11 11 داريةإلا القيادات 

  % 80 60 % 90.3  75 83 أعضاء هيئة التدريس

 % 69.5 57  % 75.9  82 108 نةالهيئة المعاو

 % 63.6  35 % 72.3 55 74 الجهاز اإلداري

 % 42.6  320 % 71.1  750 1054 الطالب

 % 48 120 % 67.5  250 370 الخريجون 

 % 31.6 95  300  األطراف المجتمعية

 

كلية ذات الصلة داخل الحيث تم إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع األطراف  :Interviewالمقابلة الشخصية  .ب

رؤساء  –وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  –وهم: عميد الكلية 

مديري الزماالت ومنسقي   –دير مركز التعليم المستمر م –دير المعامل اإلنتاجية م –دير وحدة ضمان الجودة م –األقسام 

ح مجموعة من خالل طر Structure Interviewتمدت المقابالت الشخصية على نمط المقابلة المهيكلة المعايير. وقد إع

للتعرف على بعض  الكليةدارة إمن األسئلة الُمعدة سلفاً، والتي يمكن إستخدامها في إدارة فاعلة للمقابالت الشخصية مع 

 جوانب واقع الكلية بالنظر إلى طبيعة عمل كل منهم.

ونة، ورش مع قيادات الكلية، وأعضيييييياء هيئة التدريس، والهيئة المعا أربعوقد تم عقد   :Workshops ورش العمل .ت

ت الشخصية، ، والمقابالستقصاءاتإلاوالجهاز اإلداري، لمناقشة نقاط القوة والضعف والتي تم إعدادها في ضوء تحليل 

ية لعرض ومناقشيييييية نقاط القوة والضييييييعف وكذلك تم عقد ورشيييييية عمل مع األطراف ذات العالقة داخل وخارج الكل

ت العوامل من تحليل البيانات وإعداد مصييييييفوفانتهاء إلاوالتي تم التوصييييييل إليها بعد  ،والتهديدات المقترحةوالفرص 

 .  البديلةستراتيجيات إلواالداخلية والخارجية ستراتيجية إلا

ماد إلاحيث تم  : Observationالمالحظة  .ث نعت يا ية،على المالحظة لجمع ب لدراسيييييي مدرجات ا عات، وال قا  ات عن ال

عتماد إلال في دلي( NORMS)سييييييتمارات إعلى  إعتمادًاوالمعامل التعليمية، والمعامل اإلنتاجية، ودورات المياه، وذلك 

عليم والصييييادر عن الهيئة القومية لضييييمان جودة الت( 2009أغسييييطس )الثاني صييييدار إلا –لمؤسييييسييييات التعليم العالي 

 . بمصرعتماد إلوا

 

 :الخامسة المرحلة

 تحليل البيانات  . 5

تحليل هذه البيانات وإسييييييتخالص  ت مرحلةمن جمع البيانات المطلوبة من مصييييييادرها المختلفة، بدأنتهاء إلابعد 

جمعها عن طريق المقابالت الشييييييخصييييييية أو تم والمرحلة األولى في عملية التحليل هي مراجعة البيانات التي . النتائج منها
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 إوفي حالة. رأي أو المالحظة أو الفحص الوثائقي أو جلسييات العصييف الذهني للتأكد من سييالمتها واسييتكمالهاالسييتطالعات إ

بقيمة سييييييتبدالها إغير الكاملة من خالل جابات إلاالرأي، التي يوجد بها أسييييييئلة لم يتم اإلجابة عليها، فإنه قد تم التعامل مع 

 . نهعجابة إلاالمتوسط الحسابي للسؤال الذي لم تتم 

ستخدام البرنامج ستمارات إلاتم تحليل وقد  ستعراض  SPSSحصائي إلاالتي تم تجميعها من الفئات المستهدفة ، با وتم ا

 . النتائج كما يلي

 . موافق= 3غير متأكد، = 2غير موافق، = 1: كما يليا حصائيً إتم تكويد البيانات  -

 : حصاءاتإلا وتشمل هذه ستبيان إلاعناصر  لوصف Descriptive statisticsالوصفية حصاءات إلاتم حساب  -

  النسب المئويةPercent  ستبيانإلا لتوضيح نسب الموافقة من عدمها على عناصر . 

 الوسط الحسابيMean   ستبيانإلا موافقة المبحوثين من عدمها على كل عنصر من تجاه إلتحديد . 

  الوسط الحسابي العامGrand mean  في  واحدة ةبفكركل مجموعة عناصر تتعلق  في للمبحولتحديد الرأي العام 

 . ستبيانإلا

 المعياري نحراف إلاStandard Deviation  ستبيانإلا لتحديد مدى تشتت اآلراء في عناصر . 

ً   اإلعتماد  على  الحصول  يضمن مما  الكلية ألداء  المستهدف  المستوى  إلى  لوصولوذلك ل   معاييرالموضوعةلل  طبقا

 .اإلعتماد و  التعليم  جودة  لضمان  القومية  هيئةال  من  والمعلنة

 

 : السادسة المرحلة 

 ـة:مرحلة تقييم توافق صياغة الرؤية والرسالة مع الوضع الراهن والمستقبلى للكلية ومحاور الخطـ .6

حيث كلية. تم تبني منهج المشاركة الكاملة في صياغة تحديث  الرؤية الرسالة مع مختلف األطراف داخل وخارج ال

 2013 لية منذ عام وكذلك تحليل الفجوة وكذلك الرؤية والرسالة المعتمدة للكالراهن،  الوضع  تحليل  نتائجستخدام إتم 

على ذلك تحديث بناءً حيث تم  "2014 -11-10"الزيارة الميدانية  . ولىألعتماد اإلاوالتى ورد عليها مالحظات بتقرير  زيارة 

 ورسالة رؤية دتأكي  تم (،NARS) المرجعية للمعاييراألكاديمية الكلية تبنى من  تم ما، وأيضا الرؤية والرسالة

  والتعلم  لتدريسا  فى  والمتمثلة  للكلية  الرئيسية  الثالث  المهام الكلية رسالة  تتضمن  وبحيث الكلية،

 :التالىالنحو على  البيئة  وتنمية  المجتمع  وخدمة العلمية، واألنشطة  العلمى  والبحث والتقويم،

 خطوات صياغة الرؤية والرسالة واعتمادها:

 تم عمل ورشة عمل لصياغة مسودة الرؤية والرسالة لفريق إعداد الخطة طبقا للتحليل الرباعي. .1

 .تم استطالع رأي األطراف المعنية داخل الكلية وخارجها فى الرؤية والرسالة .2

 تم عرض الصياغات على مجلس الكلية. .3

  .من المجلس لمراجعة الصياغات للرؤية والرسالة في ضوء مالحظات أعضاء المجلستم تشكيل لجنة  .4

 .تم عرض تقرير لجنة مراجعة الصياغة على المجلس .5

  .الرؤية والرسالةعتماد إقرر مجلس الكلية  .6

 .نشر وإعالن الرسالة والرؤية على مجتمع الكلية واألطراف المعنية خارج الكلية .7

 ة ورسالة الكلية فى ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية آليات مراجعة وتحديث رؤي

 .سنوات  خمس  كل  مرة  والرسالة  الرؤية  تحديث يتم .1
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  والهيئة  التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  ورشة  خالل  من  والرسالة  الرؤية  في  توافرها  الواجب  بالشروط  التوعية .2

  والجهات  والخريجين   والطالب  الجهازاإلدارى  من  الكلية  ارجوخ  داخل  المعنية  األطراف  وباقى  المعاونة

 .المجتمعية  واألطراف  المستفيدة

 .السابقة والرسالة  الرؤية  في  والضعف  القوة  نقاط  وتحديد  لتقييم  الذهني  العصف .3

 . والرسالة الرؤية لتحديث  المقترحة الصيغ  إستخالص .4

 .والرسالة  للرؤية  المتقدمة يغالص بين لإلختيار  إستبيان  عمل .5

 .عليها المتوافق للصيغة  للوصول  اإلستبيان  نتائج  تحليل .6

 .الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس  عليهاعلي  المتوافق والرسالة الرؤية عرض .7

 .النهائية  والرسالة  الرؤية العتماد الكلية مجلس .8

 .والرسالة  للرؤية  النهائية الصيغة وإعالن التوعية .9

  الساببعة مرحلة ال

 :البديلة اإلستراتيجيات وتحديد والسياسات اإلستراتيجية واألهداف الغايات تحديد .7

 التالي:باتباع  الغايات واألهداف اإلستراتيجية تحديد تم

                          :                                          ستراتيجية إلهداف األواصياغة  الغايات 

تم وضع الغايات اطها ستنبإالبديلة السابق ستراتيجيات إلعتبار اإلافي خذ ألواتخدام نتائج التحليل البيئى المعتمدة باس

 من مجلس الكلية.عتمادها إللكلية بغرض تحقيق رسالة الكلية السابق ستراتيجية إلا

بمشاركة  وذلكستراتيجية إلداف اهألانفس الخطوات السابق ذكرها في إعداد رؤية ورسالة الكلية لوضع تباع إتم 

 جميع األطراف الداخلية والخارجية للكلية.

 :ستراتيجيةإلا هداف  ألاوفيما يلى خطوات وضع 

  للفريق إلجراء اآلتى:جتماعات إلاعقد عدد من 

 .مراجعة نتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة ورؤية ورسالة الكلية المعتمدة •

 على ما سبق. بناءً ستراتيجية إلا هدافأللصياغة مسودة أولية  •

 ا.عرض المسودة األولية على جميع األطراف السابق ذكرها وتجميع مقترحاتهم وآرائهم بشأنه •

ألطراف في ضوء المقترحات السابق تجميعها وعرضها على كل استراتيجية إلهداف األاإعادة تعديل  •

 مرة أخرى وتجميع اآلراء المتعلقة بتلك التعديالت.

  .نسخة النهائية واعتمادهاإعداد ال •

 .ونشرهاستراتيجية إلهداف  األاتوثيق  •

 

 

 :TWOSمصفوفة  باستخدم البديلة اإلستراتيجيات تحديد -

لتطوير  TWOSمن التحليل البيئي وتحديث رسالة ورؤية الكلية، تم تصميم مصفوفة نتهاء إلابعد أن تم 

 .من الفرص وتعزيز نقاط القوة للكليةستفادة إلايم البديلة والتى يمكن للكلية تبنيها لتعظستراتيجيات إلا

واختيار ستراتيجيات إلاكما هو موضح في جزء النتائج، ثم تم فرز تلك ستراتيجيات إلاوفى النهاية تم توليد عدد من         

ستراتيجيات إلاهذه نعكست إهذا وقد ، ستراتيجيةإلاالمناسب منها طبقا لإلمكانات المتاحة لكى يتم تطبيقها أثناء تنفيذ الخطة 

 للكلية.عتمادها إالتى تم ستراتيجية إلهداف األافى  
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 : الثامنةالمرحلة

 صياغة الخطــة التنفيذية .8

غسطس أحتى   2019سبتمبرلتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد من ستراتيجية إلاتم إعداد الخطة التنفيذية للخطة 

ية وأولوياتها، الفجوات المطلوب تغطيتها في كافة جوانب األنشطة الرئيسية بالكل، حيث روعى في إعداد تلك الخطة سد 2024

 ما يلي:عتبار إلاوالتي تحددت وفق التحليل الرباعي لبيئة الكلية الذى تم بشكل كيفى و تم األخذ في 

 نتائج التحليل البيئي الرباعي Analysis  SWOT 

 لكليةتنفيذية الجاري تنفيذها لتحقيق رؤية ورسالة ااإلنجازات المستهدف تحقيقها في إطار الخطة ال.  

 المعايير المطلوب تطبيقها في جوانب االنشطة المختلفة.  

  للكلية.ستراتيجية إلاالرؤية والرسالة واألهداف 

  عتمادإلواتصميمها على النموذج المعد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. 

 

ة والمهام ونظاما لألولويات لألنشطستراتيجية إلاأن ترتبط بالغايات واألهداف  وقد روعي في الخطة التنفيذية

لخطة بإطار زمني، المطلوب تنفيذها مع تحديد واضح ودقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمهام المتضمنة بالخطة. كما تم ربط ا

الية موازية، ملمحتملة، كما تم إعداد موازنة مع إدراج مؤشرات التقييم بصورها المختلفة في الخطة مع ربطها بالمخاطر ا

الخطة د عتماإوقد تم  التحديث المقترح فور الموافقة عليها من كافة األطراف المعنية.عتماد إمع عرضها علي إدارة الكلية بغية 

رقم لية الكبقرار مجلس  2024 أغسطسحتى  2019برسبتمية الخمسية الممتدة لها من وكذلك الخطة التنفيذستراتيجية إلا

 .2019  /28/7 تارياب  102

 

 

 : التاسعةالمرحلة 

 ذ الخطة التنفيذيةوضع آليات التقويم ومتابعة تنفي .9

اء يتفق مع ما تم تتم عملية متابعة وتقييم الخطة التنفيذية بغرض التحقق من أن ما يتم انجازه من نتائج فعلية لألد

 ستراتيجيةإلاسة وكذلك أهدافها ، ويحقق رسالة وغايات المؤسستراتيجياإ تخطيطه 

ة وإنجاز تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشط 2024غسطس أحتى  2019الكلية سبتمبرستراتيجية إوفي إطار تنفيذ 

 ، من خالل اإلجراءات المؤسسية التالية:ستراتيجيةإلاالمخرجات لتحقيق أهداف الكلية 

 ،أ وتنتهي مع بداية ونهاية العام األكاديميخطط سنوية تبدلي إتقسيم الخطة التنفيذية الخمسية  -1

حث العلمي الخاصة بقطاعات شئون التعليم والبنشطة ألاعرض الخطط السنوية علي األستاذ الدكتور عميد الكلية إلدراج  -2

 وخدمة المجتمع في الخطة السنوية.

طة مع الختساقها إلتأكد من مراجعة جميع الخطط السنوية بالكلية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان الجودة ل -3

 )للعام األكاديمي محل التقييم(. ستراتيجية إلا

  .تشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ممثلة من أقسام الكلية -4

 المستهدف(.بالخطة( وما لم يتم إنجازه )الفجوة بين الوضع الراهن وستيفاء إلاإعداد تقارير عن ما تم إنجازه )نقاط  -5

 الكلية خالل العام السابق. ستراتيجية إقائمة التحسينات بالكلية كانعكاس لتنفيذ تحديد  -6
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  .نجازإلاوعدم نجاز إلاإعداد تقرير المتابعة السنوي بوحدة ضمان جودة التعليم يعكس نسبة   -7

يذية في ضوء تنفلتعديل الخطة الستراتيجية إلااإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة تخاذ إعليه تم  وبناءً   -

 ،واإلعتماد قشة عرض الخطة التنفيذية المحدثة على المجالس الرسمية للمنامع  ،المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة السنوي

النتائج التي تم تحقيقها كما يعد مسؤلوا تنفيذ األنشطة تقرير عن األنشطة التي تم تنفيذها كل عام والوقت المستغرق في التنفيذ و

 فيذ الخطة." تقريرها السنوي عن تنستراتيجيإلا وتعد "لجنة التخطيط  ،األداء ومؤشراتاألهداف المحددة  يإل بالقياس

 

 
 

 : العاشرةالمرحلة 

 تقدير الموارد المالية الالزمة .10

  المستخدمة  ةالمختلف  ئلوالوسا  التضخم  معدالت عتبارإلا  فى  آخذين  األنشطة  لكل  المتوقعة  المالية  تقديرالتكلفة  تم

 للخطة.  الالزم  لتوفيرالتمويل

 : الحادية عشرالمرحلة 

 المراجعة واإلعتماد  .11

  العالى  للتعليم  يجىستراتإلا  التخطيط  خبراء  أحدي  إل  إرسالها تم النهائية  شبه  صورتها  فى  الخطة  إعداد بعد 

ً   التعديل بعد  ثم  بالجامعة  الدكتورعميدالكلية  واألستاذ  الجامعة  خارج  من  للمراجعة   السادة  من  لتقاريرالواردةل  طبقا

 علي للموافقة  معةالجاي  إل  إرسالها  قبل الكلية مجلس  فى  إعتمادها  تم الكلية  مجتمع  وبعدعرضهاعلي  ،المراجعين

 والنشر. الطباعة
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؟؟؟؟؟؟   (:2) شكل  

 ستراتيجيةإلا الخطة  مراحل )خطوات( إعداديبين  ( 2) شكل توضيحي

 

 ستراتيجيةإلامكونات الخطة  2-8

العناصر التالية: يإل للكليةستراتيجية إلا ةيمكن تقسيم الخ  

  .السمات المميزة للكلية .1

 الرؤية والرسالة. .2

 .  SWOT Analysisالتحليل الرباعى .3

 الغايات و األهداف اإلستراتيجية للخطة. .4

 ضع اإلستراتيجيات البديلة.تحديد الفجوة بين األهداف المطلوبة وو .5

 النسبية.همية ألاألولويات فى ضوء ترتيب ا .6

 تحديد الصعوبات و التحديات المتوقعة. .7

 آليات تقويم الخطة. .8

 الخطه التنفيذية للخطة اإلستراتيجية .9

 

البيئة الداخلية . 1

 والخارجية

 الرسالة. 2

 . الرؤيــة3

 لغايات. ا4
 . الخطة التنفيذية7

 . المتابعة8

 . األهداف5 . االستراتيجيات6

. التقييم والتغذية 9

 الراجعة



 
 
 
 وحدة ضمان الجودة 
 
 

45 

 

 

 

 كلية طب و جراحة الفم و األسنان

 الخطةاألستراتيجية 

2019/2024 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث:

 التحليل البيئي الرباعي

SWOT Analysis 
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  التحليل الوصفي والكمي للعوامل الداخلية والخارجية -3

 يئة الداخلية. تحليل الب1-3

نشاط الطالبى، خدمة الموقف الحالى للكلية قام فريق العمل بمراجعة لمجمل األداء الكلى للكلية )األكاديمى، ال لتقييم

 ،معًاة ومردودها المجتمع،...(، كما تم رصد األثر الناتج عن التعديالت التى أجريت على البرامج الدراسية خالل الفتر

معيدين  المؤسسى والتغيرات التى طرأت على أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والتأثير المد   يإلباإلضافة 

 شملت: يوالتلية والمدرسين المساعدين والعاملين وغيرها، كما قام الفريق باستطالع أراء قطاعات العمل المختلفة بالك

 .قطاع الطالب و الخريجين 

 .أعضاء هيئة التدريس 

 درسين المساعدين والمعيدين.وتشمل الم ،الهيئة المعاونة 

 .قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .العاملين باإلدارات الوظيفية المختلفة 

 

 و لقد تمحور الهدف من إنجاز هذه المهام حول:

 عليها واستغاللها لتحقيق أهداف الكلية.عتماد إلاحصر جوانب القوة التى يمكن  

 حصر جوانب الضعف التى تحتاج إلى عالج. 

 .ستغاللهاإالفرص التى يمكن اف كتشإ 

 التعرف على األخطار أو التنبؤ بالتهديدات التى قد تواجه تنفيذ اإلستراتيجية. 

عتماد إلات األساسية بجهة تمثل المتطلبا يالتعشر  ثنىإلاللمعايير  وفقًا الشامل  الرباعىالبيئي  التحليل  تم إجراء 

  وهى:  للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصرسنان  ألواو التي تنطبق على كلية طب وجراحة الفم 

 . ستراتيجيإلاالتخطيط  -

 القيادة والحوكمة. -

  إدارة الجودة والتطوير.  - 

  .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 التدريس والتعلم  -

 الطالب والخريجون.  -

 .الدراسات العليا  -

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية.  -

 البحث العلمى واألنشطة العلمية.  -

  الجهاز اإلدارى.  -

  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.  -

 الموارد المادية والمالية.  -
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 سنانألوانقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية لكلية طب وجراحة الفم  :(15رقم )جدول 

 نقاط الضعف نقاط القوة

الدراسية بصفة دورية في  يتم مراجعة البرامج والمقررات

 ضوء إجراءات موثقة وتقوم بإجراء تعديالت استجابة للتغير

.في سوق العمل  

دخال إتحديث و  إليتحتاج إستتتتتتتراتيجيات التعليم الحالية 

 هتمتتامإلامع  األنظمتتة التعليميتتة الحتتديثتتة كتتالتعليم الهجين

   .بتطوير البنية التكنولوجية

د ح إريس القائمين بالعمل كاف العدد الكلى ألعضاء هيئة التد

.ما بالنسبة لعدد طالب مرحلة البكالوريوس  

 ضطرارإلانقص أعداد هيئة التدريس المعينيين و بالتالي 

 ."بعض الوقت" المنتدبين زيادة أعداد هيئة التدريس إلي

 

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات 

موعة مميزة من أعضاء ووجود مج التي يشارك في تدريسها

مية محلية و وكذا المراجعين لمجالت عل –هيئة التدريس 

 .عالمية في لجان الترقية

هيئة التدريس عضتتتتاء أعدم وجود خطة واضتتتتحة لتدريب 

مع ضتتتتتتعف اإلستتتتتتتفادة الفعالة من نتائج تقييم مستتتتتتتوي 

  .األداءالوظيفي لألطراف المختلفة بالكلية

 

 كافية بنود تتضمن لجامعةا من الكلية السنوية ميزانية

 المجتمع وخدمات والبحثية التعليمية األنشطة على للصرف

عات المزيد من التطوير للبنية التحتية مثل قا إليالحاجة 

 .التدريس والعيادات والمعامل

 ميةالقو الهيئة لمعايير طبقا دورية بصفة الكلية أنشطة تقويم

 الطالب من قبل مع وجود تقييم  ،واإلعتماد التعليم لضمان

مع  يتم بانتظام ،المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء ألداء

  .نهاية كل فصل دراسي

بعض  إليالالئحة الخاصة بالبرنامج التعليمي تحتاج 

 على بناء  التعديالت وخاصة فيما يخص الساعات المعتمدة 

 .أطر لجنة القطاع

 ب واإلبداعللكلية دور فعال من خالل المجلس العربي للتدري

في  متتالية لست مراتول ألاالطالبي حيث حصدت المركز 

 عربية. مجال تدريب وتعليم الطالب العرب من عدة دول

ة الطلبة الوافدين في مرحلقبال إمن ستفادة إلامحدودية 

 .  البكالوريوس في فتح مجاالت للدراسات العليا لهم

ومستشفى  وجود تكامل مميز مع كلية الطب البشري بالجامعة

في  سعاد كفافي التعليمي يظهر من خالل تدريب أطباء اإلمتياز

.فيه أساتذة طب الباطنة والجراحةشارك يراوند الطواريء   

دورة المريض و ألية استقباله و توزيعه علي العيادات 

بالكلية حسب التخصص المطلوب تحتاج الى زيادة 

 كفاءتها وذلك لوجود بعض التحديات. 

طواريء تتبع جراحة الوجه والفكين تعمل على  وجود وحدة

هيئة التدريس والهيئة عضاء أساعة بمشاركة  24مدار 

.المعاونة  

ية قلة المؤتمرات واألحداث العلمية المنظمة من طرف الكل

 وعدم وجود مؤتمر دوري للكلية.

عة من خالل التعاون مع جامزماالت لل في الكلية برامج مميزة

موثقة من الخارجية  مشتركة نح شهادةتم اإليطالية جنوا

برامج التدريب الخاصة بالزمالة وجود مع  ،اإليطالية

.البريطانية، هذا بجانب أنشطة وحدة التعليم المستمر  

نقص في  بالكلية و العليا للدراسات وكالة  وجود عدم

 الجامعة،سم إالعلمية المنشورة والتي تحمل بحاث ألا

دعم أكبر للبحث  إلياجة والح ،خاصة المنشورة دوليا

  .العلمي

 المسئوليات وتحديد للصالحيات الجزئى لتفويضللية آوجود 

 ةللكلي بيانات قواعد بالكلية مع توافر العليا اإلدارة أفراد بين

 .القرارات تخاذإ سرعة في تساعد متنوعة

 ،محددة لتواصل الكلية مع الخريجينلية آضعف وجود 

 ي للطالب إلكسابهم المهاراتوقلة فرص التدريب الميدان

 .السوقحتياجات .والمعارف وفق 

 ) األسنان طب قطاع ( بالجامعة مركزية مكتبة

 .البحثية التعليمية للعملية الالزمة الخدمات وتقديم لدعم

 رأى استطالعات علىبناء  والتطوير التحسين خطط ضعف

 .الخارجيين الممتحنين و المعنية األطراف
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 الجامعة موقع ضمن إلنترنتا شبكة على موقع

 .تحديثه يتم و اإلنجليزية باللغة

 والهيئة التدريس هيئة بأعضاء الخاصة الغرف محدودية

ل المعاونة نستتتبة لألعداد المتزايدة منهم مما يعيق التواصتتت

 .مع الطالب في الساعات المكتبية

ي كما يوجد نظام الكترون .للنتائج وإعالن نظام توثيق يوجد

على  اومتنوع   مفصال   ااحصائي   تحليال  متحانات إلاائج لتحليل نت

 .مستوي عالي من الدقة

 مع دورية و بصتتتتتفة مستتتتتتمرة إجتماعات عقد محدودية

 .الطالب

جية نتاإلاالموارد المادية للكلية من البرامج الخاصة و المعامل 

الذاتي وتساعد علي كتفاء إلاتساعد على متياز إلاو برنامج 

 .لمتطلبات التقنية للدراسات العلياتطوير وتحديث ا

 عضو لكل األسبوعي الوظيفي العبء توافق محدودية 

  .الجودة معايير مع معاونة وهيئة تدريس هيئة

على مؤهالتهم  بناء  يتم تعيين أعضاء الجهاز اإلداري 

 .الدراسية

 للمستتتتتتتاءلة مفعلة وواضتتتتتتحة و معلنة آلية عدم وجود

للهيئة  ستتواء   .الواجباتء أداعند التقصتتير في  والمحاستتبة

 اإلداري. الهيئة المعاونة أو الجهاز أو التدريسية 

 او رياضي   اكاديمي  أ الطالب مفعل لدعم يطالب رشادإ نظام

 .اواجتماعي  

 وحدة إدارة مجلس فى الطالب وتمثيل مشاركة محدودية

 . الجودة ضمان

دعم مادي للمعيدين المسجلين للماجستير بالكلية بتخفيض 

باإلضافة إلي  من قيمة رسوم التسجيل، % 75يصل الي

مساهمة مالية خاصة بدعم الدراسات العليا من الجامعة 

خارج الجامعة. الدكتوراة للمسجلين لدرجات الماجستير و 

ة توفر نظام مواصالت )باصات( للطلبة والهيئة المعاونأيضا 

 .والعاملين يالكلية

شتراك إصة مع عدم علي المذكرات والكتب الخاعتماد إلا

لحديثة االكلية في قواعد البيانات العالمية للمراجع العلمية 

 .والبحث العلمي

 من للمترددين األسنان طب فى عالجية مجانية خدمات

 ممارساتو ،بالكلية التعليمى المستشفى على يوميا المرضى

 طالب بمشاركة الطبية القوافل خالل من المجتمع لخدمة جيدة

 .اإلمتياز
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 سنانألوا لكلية طب وجراحة الفم  خارجيةفي البيئة ال الفرص و التهديدات: (16)رقم  جدول

 

 

 

 

 

 

 التهديدات الفرص المتاحة

ة لتنميالدولة بربط مخرجات التعليم الخاص بخطط لتوجه العام لا

 .المستدامة وحل المشاكل القومية

قصور التشريعات المواكبة للتطور العالمي في مجال 

 .التعليم والبحث العلمي

التميز الخاص لموقع الجامعة والزيادة المضطردة في المدن 

  .نية الجديدة في محيط الجامعةوالتجمعات السك

تزايد إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة والمنافسة 

 .بينها

 شخصيات وجود خالل منللجامعة /للكلية األمناء مجلس دعم

 .تشكيله ضمن قوات المسلحةال ورجال العلماء من عامة

 

لمستشفيات ا –عدم وجود تعاون مثمر وواضح بين 

الطالب أثناء مرحلة  والكلية في تدريب الحكومية 

 .البكالوريوس

 في تزايد عدد الطالب الراغبين في االلتحاق بالجامعات الخاصة

 ا و الراغبين فيظل الزيادة المضطردة في أعداد الطالب عموم  

الدراسة بمصر من سائر البالد العربية حيث األمن و األمان 

  .بالغربةاإلحساس و عدم المتشابهة واليئة 

في العموم ولخريجي  بية لفرص التعيينالقلة  النس

 .الجامعات األهلية على وجه الخصوص

 مواد إنتاج في والتطوير توفر النسبي ال عدم  .انا و الواضح للطلبة علي دراسة طب األسنالكبير نسبي  اإلقبال 

علي عتماد إلاو  مصر في األسنان طب ومستلزمات

 .المحدودستيراد إلا

فراد لدى أيجابية إلاالصورة الذهنية زيادة الوعى الثقافي و

المجتمع المحلى بأهمية دور الجامعات الخاصة في خدمة 

.وتنمية المجتمع  

محدودية وقصور الجهات المعنية بمستلزمات ومواد 

ا مما يعيق فرص العمل طب األسنان و احتكاره نسبي  

 .الخاص للخريجين

من قبل  مؤسسات التعليم العاليعتماد إتبني الدولة سياسة 

ومؤسسات عتماد إلواالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 .األخرى لتحسين جودة التعليم العاليعتماد إلا

التغير السريع للمهارات التطبيقية المتخصصة التي 

 .يتطلبها سوق العمل

وجود هيئات داعمة لتمويل مشروعات تطوير التعليم مثل 

لبنك واريكية واأللمانية األوروبي وهيئة المعونة األمتحاد إلا

 .الدولي

بين الجامعات  قليميةإلواتزايد المنافسة المحلية 

 .سنانألافي مجال تعليم طب  الخاصة

توجه الدولة نحو التوسع في توظيف التكنولوجيا الرقمية 

 .المتقدمة بمؤسسات التعليم العالي مثل بنك المعرفة

 هيئةعضاء أاستقطاب الجهات الخارجية لعدد من 

 .التدريس

تبني بعض الجامعات لقبول انتداب أعضاء هيئة  .إقليميةووجود فرص لتعاون الكلية مع جامعات دولية 

 .تدريس وهيئة معاونة بنظام بعض الوقت
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 داخلية:ة تقييم العوامل الف: مصفو3؟3

 

 األسنانو طب وجراحة الفم الداخلية لكلية  اإلاستراتيجية مصفوفة العوامل (:17 (رقم جدول

 

 العوامل اإلستراتيجية الداخلية

 )نقاط القوة(

 

 الوزن

 النسبي

Weight  

 الدرجة/القيم

*Rate  

) 4-3)  

 النقاط/الوزن المرجح

 )الترتيب  Xالوزن( 

 التعليق

مقررات يتم مراجعة البرامج وال

الدراسية بصفة دورية في ضوء 

إجراءات موثقة وتقوم بإجراء تعديالت 

  .للتغير في سوق العملستجابة إ

 

دورية حديثة إجراءات هناك  0.440 4 0.110

و موثقة للقيام بتحديث و 

المقررات وتطوير البرامج 

 تبعا للتغيرات الحديثة

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة 

ررات التي يشارك في التدريس مع المق

تدريسها ووجود مجموعة مميزة من 

كذا المراجعيين و –أعضاء هيئة التدريس 

لمجالت علمية محلية و عالمية في لجان 

 .الترقية

جميع أعضاء هيئة التدريس  0.480 4 0.120

 كل يدرس طبقا و تخصصه

 األسنان طب فى عالجية مجانية خدمات

 على يوميا المرضى من للمترددين

 بالكلية وممارسات التعليمى لمستشفىا

 القوافل خالل من المجتمع لخدمة جيدة

وجود  مع اإلمتياز طالب بمشاركة الطبية

تكامل مميز مع كلية الطب البشري 

كفافي التعليمي  بالجامعة ومستشفى سعاد

يظهر من خالل تدريب أطباء اإلمتياز في 

 .راوند الطواريء

دمات تكامل مميز في خ 0.255 3 0.085

المرضي المجانية وتزداد 

اهميته و شموليته في خدمة 

المجتمع المحيط بوجود 

 طباء اإلمتيازأل تدريب

كفافي  مستشفى سعادب

في راوند الطواريء التعليمي  

في الكلية برامج مهنية مميزة من خالل 

تمنح  اإليطالية التعاون مع جامعة جنوا

شهادة مشتركة موثقة من الخارجية 

برامج التدريب الخاصة وجود مع  اإليطالية

بالزمالة البريطانية ، هذا بجانب أنشطة 

.وحدة التعليم المستمر  

مميزة من خالل برامج مهنية  0.480 4 0.120

التعاون مع جامعة جنوا تمنح 

شهادة مشتركة موثقة من 

و تعتبر  الخارجية اإليطالية

جامعة مصررائدة في هذا 

النوع من التعاون العلمي من 

من الجامعات قرائنها ين ب

   .الخاصةوالحكومية 

كما  .جئللنتا وإعالن نظام توثيق يوجد

 نظامونتائج اليوجد نظام الكتروني لتحليل 

و  اكاديمي  أ الطالب مفعل لدعم طالبى رشادإ

 اجتماعي  إو  ارياضي  

أنظمة لدعم الطالب مفعلة  0.260 4 0.065

نظام الكتروني متكامل و

إعالن و لتحليل و توثيق 

النتائج للطالب مما يضمن 

السرعة و الحيادية 

المصداقيةو  
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جماليإلا   
0.500  1.915 

 

 العوامل اإلستراتيجية الداخلية

 )نقاط الضعف(

 

 الوزن

 النسبي

Weight  

 الدرجة/القيم

Rate  

 النقاط/الوزن المرجح
 

ية  حال  إليتحتاج إستتتتتتتراتيجيات التعليم ال

عليمية الحديثة األنظمة التدخال إتحديث و 

 بتطوير البنيةهتمام إلامع  كالتعليم الهجين

الالئحتتة الختتاصتتتتتتتتة  ة كمتتا أنالتكنولوجيتت

بعض  إليبتتتالبرنتتتامج التعليمي تحتتتتاج 

التعديالت وخاصتتتتتة فيما يخص الستتتتتاعات 

 .على أطر لجنة القطاع بناء  المعتمدة 

إلي هناك حاجة ضرورية  0.190 2 0.095

المزيد من التحديث 

التعليم ات إلستراتيجي

وإدخال البرنامج التعليمي و

المحدثة واألنظمة الجديدة 

لمواكبة التطور التكنولوجي 

 .المستمر

نقص أعداد هيئة التدريس المعينين 

زيادة أعداد هيئة  إليضطرار إلابالتالي و

مع "بعض الوقت"  المنتدبين  التدريس

عضاء أعدم وجود خطة واضحة لتدريب 

إلستفادة الفعالة هيئة التدريس مع ضعف ا

الوظيفي  من نتائج تقييم مستوي األداء

 .لألطراف المختلفة بالكلية

قطاع هيئة التدريس يحتاج  0.190 2 0.095

ترتيب األولويات إعادة  الى 

أعضاء بالزيادة من استقطاب 

هيئة التدريس كل الوقت 

التعيينات الجديدة وتفعيل و

األداء نتائج تقييم مستوي 

إلي ل الوظيفي للوصو

 األداء  األمثل.مستوى 

المزيد من التطوير للبنية  إليالحاجة 

التحتية مثل قاعات التدريس والعيادات 

   .والمعامل

 

قاعات التدريس والعيادات  0.220 2 0.110

إلي في حاجة  والمعامل 

تطوير و تحديث لمواكبة 

التطورات التكنولوجية 

و تزايد أعداد الحديثة 

 .الطالب

توزيعه وستقباله إريض و ألية دورة الم

علي العيادات بالكلية حسب التخصص 

زيادة كفاءتها وذلك  إليالمطلوب تحتاج 

 لوجود بعض التحديات.

دورة هناك مشكالت في  0.200 2 0.100

ستقباله إالمريض وألية 

 توزيعه علي العياداتو

تحتاج إلي حلول عملية 

 وجذرية.

ة محددة لتواصل الكليلية آضعف وجود 

 .مع الخريجين وقلة فرص التدريب

الميداني للطالب إلكسابهم المهارات 

 .السوقحتياجات إوالمعارف وفق 

0.100 2 0.200 
مفعلة ومحددة لية آمطلوب 

للتواصل مع الخريجين مع 

ايجاد إلالسعي والتوسع 

فرص للتدريب الميداني هو 

الكتساب ساسي أمطلب 

.المهارات المطلوبة  

  1  0.500 اإلجمالي

نقاط القوة والضعفجمالي إ  1.0  *3.00/2.915  
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 :تم حساب الوزن النسبي والوزن المرجح ألهم العوامل اإلستراتيجية من خالل الخطوات التاليةي

 :بالنسبة للبيئة الداخلية   :أوال

األوزان النسبية  وعمجميكون تحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة ولكل نقطة من نقاط الضعف، ومراعاة أن  -1

 .(1)لنقاط القوة الضعف 

الكلية ي حالة قدرة ف  (4)حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسبي في الرقم   *   -2

 من نقطةستفادة إلاعلى  لكليةرة اي حالة قدف  (3)، وضربه في الرقم  %100-%90من نقطة القوة بنسبة ستفادة إلاعلى 

 .%90-%75القوة بنسبة 

في  (2)رقم أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي في ال-3

على  لكليةفي حالة قدرة ا  (1) ، وضربه في الرقم %100-%90على التغلب على نقطة الضعف بنسبة  لكليةحالة قدرة ا

 .%90-%75 التغلب على نقطة الضعف بنسبة

، وهذا للكليةبالنسبة  جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلى الوزن الكلى المرجح  ** -4

و زاد كانت القدرة أكبر أ  (3)كلما زاد الرقم واقترب من  ،على التعامل مع عوامل البيئة الداخلية الكليةالرقم يعبر عن قدرة 

 .والعكس صحيح
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 :وامل الخارجيةمصفوفة تقييم الع 3-4

ة العوامل م  نقاط الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية وفقا لمصفوفي( : يوضح تقي18)رقم جدول 

 .للكلية الخارجيةستراتيجية إلا

 

العوامل اإلستراتيجية 

 الخارجية

 الفرص

 

 الوزن

 النسبي

Weight  

 الدرجة/القيم

Rate  

 )3-4) * 

وزن المرجحالنقاط/ال  

الترتيب)   X (الوزن  

 التعليق

لدولة بربط مخرجات لتوجه العام لا

لتنمية االتعليم الخاص بخطط 

 .المستدامة وحل المشاكل القومية

 

 

0.110 

 

هذه الفرصة ستغالل إيمكن  0.440 4

في ظل  األمثلستغالل إلا

.التوجه العام  

تزايد عدد الطالب الراغبين في 

في ظل  الخاصة االلتحاق بالجامعات

الزيادة المضطردة في أعداد الطالب 

عموما والراغبين في الدراسة 

بمصر من سائر البالد العربية حيث 

 ةالمتشابهاألمن و األمان و اليئة 

 .بالغربةحساس إلاوعدم 

 

 

0.120 
هذه الفرصة ستغالل إيمكن  0.480 4

في ظل  األمثلستغالل إلا

.التوجه العام  

في والصورة زيادة الوعى الثقا

لدى أفراد يجابية إلاالذهنية 

المجتمع المحلى بأهمية دور 

الجامعات الخاصة في خدمة وتنمية 

 .المجتمع

 

 

0.085 
هذه الفرصة ستغالل إيمكن  0.340 4

حد ما حسب الظروف إلي 

  .المتاحة

توجه الدولة نحو التوسع في 

توظيف التكنولوجيا الرقمية 

عالي المتقدمة بمؤسسات التعليم ال

 .مثل بنك المعرفة

 

 

    

0.120 

هذه الفرصة ستغالل إيمكن  0.480 4

في ظل  األمثلستغالل إلا

.التوجه العام  

التميز الخاص لموقع الجامعة 

الزيادة المضطردة في التجمعات و

 .السكنية الجديدة في محيط الجامعة

 

 

0.065 
فرصة تميز خاصة بالنسبة  0.195 3

.لموقع الجامعة  
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ياإلجمال  000.5   1.935  

العوامل اإلستراتيجية 

 الخارجية

 )التهديدات(

 

 الوزن

 النسبي

Weight  

 الدرجة/القيم

Rate  

 )التأثير

)2-1 ( 

 التعليق النقاط/الوزن المرجح

الجامعات والمعاهد نشاء إتزايد 

 .الخاصة والمنافسة بينها

عالية بكفاءة تستطيع الكلية  0.220 2 0.110

 .لتغلب على هذا التهديدا

التغير السريع للمهارات التطبيقية 

المتخصصة التي يتطلبها سوق 

 العمل

 بكفاءة تستطيع الكلية الي 0.180 2 0.090

عالية التغلب على هذا 

 .التهديد

 قليميةإلواتزايد المنافسة المحلية 

في مجال  بين الجامعات الخاصة

 .سنانألا تعليم طب 

تطيع الكلية بكفائة عالية تس 0.240 2 0.120

 .التغلب على هذا التهديد

الجهات الخارجية لعدد ستقطاب إ

 .هيئة التدريسعضاء أمن 

حد ما إلي تستطيع الكلية  0.120 1 0.120

  .التغلب على هذا التهديد

إنتداب تبني بعض الجامعات لقبول 

أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة 

 .بنظام بعض الوقت

عالية  ءةبكفاتستطيع الكلية  0.120 2 0.060

 .التغلب على هذا التهديد

  0.500 اإلجمالي
0.880 

 

  3.00/2.815*  1 إجمالي الفرص والتهديدات
 

 :بالنسبة للبيئة الخارجية – :ثانيا

البيئة  تحديد وزن نسبى لكل فرصة ولكل تهديد، ومراعاة أن مجموع األوزان النسبية للفرص لجميع عوامل

 . (1) الخارجية

رة الجامعة على في حالة قد (4)حساب الوزن المرجح لكل فرصة عن طريق ضرب الوزن النسبي في الرقم     -5

 .%90-%75ل الفرصة بنسبة على استغالالكلية في حالة قدرة  (3)، وضربه في الرقم  %100-%90استغاللها بنسبة 

في حالة قدرة  (2)الرقم  عن طريق ضرب الوزن النسبي فيأما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل تهديد فيكون     -6

على التعامل مع التهديد بنسبة  كليةالفي حالة قدرة  (1)، وضربه في الرقم  %100-%90على التعامل معه بنسبة  الكلية 

75%-90%. 

وهذا  للكليةمرجح بالنسبة لوزن الكلى الاجمع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديدات للوصول إلى     **-7

كانت القدرة أكبر  دأو زا (3)كلما زاد الرقم واقترب من ,على التعامل مع عوامل البيئة الخارجية لكلية الرقم يعبر عن قدرة ا

 .والعكس صحيح
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 ستراتيجيةإلاالبدائل   3-5

 المصفوفة التالية:  المختلفة في صورةستراتيجية إلاالبدائل ستعراض إتم 

 اإلستراتيجية مصفوفة البدائل (19م )جدول رق

 عناصر الضعف عناصر القوة 

حة
ص المتا

الفر
 

 أمكانيات قوية( النمو والتوسع )وجود فرص+

 في مجاالت التعليم  المؤسسة بالنجاحقتران إ

 .الدراسات العليا والخدمة المجتمعيةو

 وجود فرص مؤكدة دون وجود منافسة. 

  ردة مع تميز موقع تتميز بالزيادة المضطبيئة خارجية

  .الجامعة

 وجود مؤسسات شبيهة وتنمو بسرعة. 

مكانيات إ الهيكلة )وجود فرص+عادة إوبناء القوة  

 ضعيفة( 

 البناء والهيكلة الداخلية من أجل عادة إ

التغلب على نقاط الضعف فى البرامج 

الينية و األكاديمية والهيكل الوظيفى

 . التحتية

  ضافيةإ إستجالب موارد مالية . 

 الفرص القائمة خارجيا.ستغالل إ 

حتملة
ت الم

هديدا
الت

 

 .قوية(مكانيات إ + )وجود تهديدات التنوع والتجديد

 أستغالل نقاط القوة لبناء قدرة تنافسية.  

 برامج دراسية جديدة.  

 مسارات تعليمية جديدة.  

  بناء شراكات وعالقات قوية مع مجتمع األعمال

  .والمراكز البحثية

 

 + والدفاع عن الوجود )وجود تهديداتاألنكماش 

 ’ضعيفة(مكانيات إ

  أنغالق الجامعة على نفسها لفترة تعيد فيها

  .صياغة رسالتها ومبررات وجودها

  إجراء تحول هيكلى شامل ووضع هيكلة

  .وأكاديميةدارية إوشاملة تنظيمية 

  الهيكلة العددية  بتقليص لحجم الطالب

  .وأعضاء هيئة التدريس
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 سنانألوا لكلية طب وجراحة الفم ستراتيجي إلاتحديد الوضع  6-3

للمؤسسة تيجي ستراإلاالداخلية والخارجية، تم تحديد الوضع ستراتيجية إلامن تحليل مصفوفة العوامل نتهاء إلابعد 

 Internal Factorي تشمل مصفوفة تقييم البيئة الداخلية والت IE External Matrix-Internal)(باستخدام مصفوفة 

Matrix (IFE) Evaluation  ية تقييم البيئة الخارجومصفوفةatrix (EFE)M External Factor Evaluation  كما

   :هو موضح في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 (IFE (الدرجة المرجعية لعناصر البيئة الداخلية 

 

 

 

 

 للكليةستراتيجي إلاالوضع  (:3)شكل 

 ضعيف 1.99-1  ،سطمتو 2.99-2.792  ،قوي 4-3
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( 2.812المرجحة للبيئة الداخلية )وزان ألاوهي تقاطع قيم  Vالكلية تقع في الخلية ن إمن الشكل السابق يتضح 

المناسبة ستراتيجية إلن اإفخاليا القسم الثاني في الشكل السابق وبالتالي حدى إ Vوتعتبر الخلية  ،(2.792والبيئة الخارجية )

 ؟؟؟والتي تشمل النفاذ الى السوق وتطوير  لتحسينالتطوير واللكلية هي 

 

 والوضع التنافسي للكلية السمات المميزة: 3-7

 تحليل البيئة الداخلية:

 نقاط التميز

 البنية التحتية: -1

ع جغرافي جيد وتمتاز بموق ،كلية طب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جيدةلالبنية التحتية 

سنان كما تتميز الجامعة بوجود مستشفى سعاد كفافي الجامعي، يوجد بها وحدة خاصة بالكلية )وحدة طب األومميز، 

من التعاون  كما تستفيد ،دة لألخصائيين(ياوعستشاريين إلاعيادتي  إليضافة إ ،المتطوروأيضا وحدة جراحة الوجه والفكين

لمجتمع ا كما يوجد تعاون مثمر في مجاالت خدمة .لطب البشريالوثيق معها في مجال تعليم وتدريب الطالب في مجاالت ا

ل بكفاءة مان تععيادات أسن 3)عدد  للطالبعدد من عيادات األسنان سواء المخصصة  إليباإلضافة  ،وتنظيم القوافل العالجية

هي تقع و ،أسنان(كرسي  14جمالية إعيادة بكفاءة  2) عدد وروبية ألاكرسي أسنان( أو المخصصة لبرامج الزمالة  187

د كفافي كرسي( في الدور الرابع من مستشفى سعا 26وعيادة طب األسنان المتطور ) ،جميعا في المبنى األساسي للكلية

العرض. يوجد  باإلضافة إلى شاشات ،معامل( مجهزة بكافة التجهيزات الالزمة 8معامل المحاكاة ) إليباإلضافة  ،التعليمي

 منيضا بعدد كبيرجانب مدرجين خاصين بالكلية داخل مبناها. كما تتميز الكلية أ إليللمحاضرات  ةمركزي مبانأيضا بالجامعة 

 .لي آلاغرف وأجهزة األشعة  والتحميض 

 

 الموارد البشرية: -2

 ،يم العاليو يشارك أعضاء هيئة التدريس في مشروعات تطوير التعل  ،نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب جيدة

عضاء أباإلضافة إلى مهام وأعباء التدريس، كما يوجد عدد من أعضاء هيئة التدريس  ،وعات خدمة المجتمعوكذلك مشر

تدريس على مستوى الجمهورية، كما يوجد عدد من أعضاء هيئة ال الترقيات بالمجلس األعلي للجامعات المصؤيةبلجان 

 ؟؟؟وبعض أعضاء هيئة التدريس   .بالكلية نسبة النشر الدولي  إليحاصلين على جوائز دولية ومحلية، إضافة 

من الخارجية  تمنح شهادة مشتركة موثقة اإليطالية في الكلية برامج مهنية مميزة من خالل التعاون مع جامعة جنوا

 .ربرامج التدريب الخاصة بالزمالة البريطانية ، هذا بجانب أنشطة وحدة التعليم المستموجود مع  .اإليطالية

 

 ج تعليمية متميزة تقدمها الكلية:وجود برام -4

ريوس، تم وضعه بحرفية ويتم توصيفه ومراجعته مراجعة داخلية وخارجية وفي الكلية برنامج دراسي لمرحلة البكال  

تكون إحدى كليات الجذب للطلبة من خالل المجلس العربي للتدريب واإلبداع ن أكما حرصت الكلية على   ‘بصفة دورية
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حيث أن الكلية حصدت المركز األول لعدة مرات والذي يجسد دورها الفعال في تحاد الجامعات العربية، التابع إلالطالبي 

 .ة من خالل برامج التبادل الطالبيتدريب وتعليم الطالب العرب من عدة دول عربي

 

 :اتعاون وشهادات معتمدة دولي  ات يتفاقإوجود  -5

  ،الية شهادة معتمدةإيطاليا والتي تمنح المنتسبين لبرنامج الزمالة اإليطمن أمثلتها اتفاقية التعاون مع جامعة جنوا 

ب والتأهيل جانب أن الكلية تقدم مجموعة متميزة من برامج التدريب مثل برنامج التدري يإل  .2014والتي بدأت في سنة 

العالج ، سناناأل لمتخصصة في تقويملشهادة العضوية والزمالة البريطانية من كلية الجراحين الملكية بأدنبرة )العضوية ا

 العضوية غير المتخصصة(. يإلباإلضافة  ،جراحة الفم والوجه والفكين، التحفظي وعالج اللثة والجذور

 

 البحث العلمي: -6

ما يظهر دعم كنشاط البحث العلمي بالكلية يظهر من خالل نسب األبحاث العلمية المنشورة سواء المحلي أو الدولي، 

تعاون الجامعة  إليرة شاإلالجامعة للباحثين وتوفير تقنيات البحث العلمي والتدريب عليها، كما أنه من الجدير بالذكر الكلية وا

 " وتوفير قواعد البيانات العلمية العالمية للباحثين من الجامعة.ELSEVIERمع دار النشر العالمية "

 

 

 :خدمة المجتمع  -7

حط مكلية كان مة المجتمع واألنشطة التوعوية، ومن الجدير بالذكر أن نشاط اليوجد بالكلية نشاط مميز في مجال خد

 حيث تم منح األطباء بالقافلة الطبية لقب "طبيب بطل مقاتل". ،تقدير من المؤسسة العسكرية بمصر

 

 النقاط التنافسية

 تم تحديد ثالث كليات نظيرة وهي كليات طب األسنان في الجامعات التالية:

 .وجامعة القاهرة   MSAتوبر، جامعة األداب والعلوم الحديثة أك 6جامعة 

لية والبنية تم تحديد نظام محدد بالدرجات في مجاالت تنافسية محددة  تشمل البرامج األكاديمية والشراكات الدو

اط الكلية في نشو ،عتمادإلاواالحصول عل  ،وأعضاء هيئة التدريس ،والبحث العلمي ،تعليمي يووجود مستشف ،التحتية للكلية

 خدمة المجتمع وهو كالتالي:

 غير محقق =1محقق بصورة متوسطة،   =2محقق بصورة جيدة،   =3محقق بقوة،     = 4
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  :ويمكن عرض النتائج لتقييم الوضع التنافسي للكلية في الجدول التالي

 

 تقييم الوضع التنافسي للكلية نتائج  :(20رقم )جدول  

 

 

 تنافسيةمجاالت الال

 كلية طب األسنان في الجامعات التالية

MUST MSA 6 October Cairo 

University 

ريوس موصف بحرفية ويتم والبرنامج األكاديمي للبكال

 مراجعته مراجعة داخلية وخارجية بصورة دورية

4 4 4 4 

 4 1 2 1 وجود دراسات عليا

 1 1 1 4 الشراكة مع جامعات ومؤسسات دولية

 4 3 3 3 تدريس والهيئة المعاونةهيئة ال

 4 4 2 4 البنية التحتية ووجود مستشفى تعليمي

 4 4 4 4 البحث العلمي

 4 4 4 4 خدمة المجتمع وأنشطة تنموية

 4 1 1 1 عتمادإلاالحصول على 

 

 

 

 الحالي والوضع المأمول الوضع بين الفجوة تحليل. 3-7

 

 الوضع المأموللي إللوصول عناصر تحليل الفجوة  :    (21)رقم جدول 

 الغايات
 برنامج العمل للوصول للوضع المأمول الوضع الراهن الوضع المأمول هداف ألا

 

ى
ول
أل
الغاية ا

 

وير
ط
ت

 
جامعية مميزة 

ومة تعليمية 
ظ
من

ي
شر
وب
ي 
س
س
ؤ
ها تميز م

عم
يد

 

وتطوير ستحداث إ

كاديمية ألاالبرامج 

 .والمهنية بالكلية

برنامج تعليمي 

متطور ومواكب 

الحتياجات سوق 

العمل يشمل برنامج 

 .ريوسوالبكال

البرنامج التعليمي 

يحتاج لمراجعة 

الساعات المعتمدة، 

بعض ستحداث إمع 

المقررات الدراسية 

وتعديلها بما 

يتناسب مع 

سوق حتياجات إ

 .العمل

ي عل  . تطوير الئحة البكالوريوس بناء  1

واعتمادها  سوق العملحتياجات إدراسة 

ية ثم موافقة لجنة لس الكلمن مج

 .القطاع

عداد إ. 3.تقارير المقررات والعداد إ. 2

.بنوك أسئلة للمقررات الدراسية  

تطبيق نظام التصحيح االليكتروني  4.

 . للمقررات الدراسية

. المراجعة الدورية ألساليب التقويم 5

 .التصحيحيةجراءات إلاواتخاذ 
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برامج ستحداث إ

 .للدراسات العليا

ن آلاى اليوجد حت

برنامج للدراسات 

 .العليا

الئحة للدراسات العليا عداد إ -1

ا واعتمادها من مجلس الكلية تمهيد  

 .للموافقة عليها من لجنة القطاع

بر من األساتذة تعيين عدد أك-2

واألساتذة المساعدين حتى تتحقق 

 .النسبة المحددة من لجنة القطاع

ستراتيجيات إتطوير 

التدريس والتعلم بما 

الدولة تجاه إيتفق مع 

المصرية لتطوير 

  .التعليم الجامعي

التحديث والتفعيل 

ستراتيجية إل

التدريس والتعلم 

 .والتقويم

التعليم ساليب أ

تحديث و  إليتحتاج 

األنظمة دخال إ

التعليمية الحديثة 

  .كالتعليم الهجين

حديث أساليب التدريس والتعليم ت-1

 .التقويمساليب أوالتعلم  و 

هيئة التدريس عضاء أريب تد2- 

والهيئة المعاونة على تطبيق 

 .التدريس والتعلم الحديثةستراتيجيات إ

 

شراكات مع  

مؤسسات وجامعات 

 .دولية متميزة

يوجد شراكة مميزة 

مع جامعة أوروبية 

هي جامعة جنوا 

ولكن في برامج 

الزماالت فقط و 

 إليتظل الحاجة 

المزيد من 

 .الشراكات الدولية

مزيد من الشراكات المميزة مع جذب ال

قليمية إومؤسسات وأكاديميات محلية 

 .ودولية

تنمية و تطوير 

الكوادر البشرية 

كاديمية ألاالقيادات و

 .بالكلية

كوادر بشرية مدربة 

 .ومحفزة

يوجد بالكلية 

أعضاء هيئة 

التدريس وكوادر 

بشرية أكاديمية 

مميزة دارية إو

 إليولكنها تحتاج 

 .ةالزيادة العددي

محدودية الخطة 

 .التدريبية

استكمال تعيينات أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة المعاونة الستياء 

المعدالت المرجعية لنسب أعضاء هيئة 

 .الطالب إليالتدريس والهيئة المعاونة 

 مبنيةخطة تدريبية مفعلة  إليالحاجة  -

 .التدريبيةحتياجات لإلعلى تحديد دقيق 

تطوير وتحديث معامل 

وعيادات الكلية 

والقاعات التدريسية 

البنية التكنولوجية و

 .للكلية والمعلوماتية

بنية تحتية 

وتكنولوجية مميزة 

 .ومتطورة

البنية التحية للكلية 

جيدة ومناسبة 

ولكنها تحتاج 

للمزيد من التطوير 

 .والتوسع

التطوير المستمر للعيادات والمعامل 

وخاصة فيما يتعلق  والقاعات الدراسية

والتجديد المنهجي حالل إلانظام ب

 .والدوري

 

تنمية مهارات دعم و

طالب الكلية بما يتفق 

مع متغيرات سوق 

 .العمل

 

برامج عملية/تعليمية 

محدثة و دعم و 

 .تحفيز طالبي

أليات تحفيز و دعم 

الطالب وكذلك 

متطلبات ومتغيرات 

سوق العمل تحتاج 

تواكب سوق كلينيكية إبرامج ستحداث إ

 .العمل

تحفيز للمتفوقين والمبدعين من لية آ

 .الطالب
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مواكبة واعية  إلي

  .ومستدامة

نشطة ألاالطالب في شتراك إدعم 

 .الطالبية

تطوير نظام لدعم الطالب المتعثرين 

 .بالكلية

الغاية الثانية 
 

عة
ومبد

حدثة 
حثية م

ومة ب
ظ
وير من

ط
ت

 

تحفيزمنظومة متميزة 

للبحث العلمي بما 

يدعم تقديم خدمات 

ة وعالجية بحثي

 .للمجتمع المحيط

 

تحديث وتفعيل خطة 

بحثية لألقسام 

العلمية بالكلية 

وربطها باألهداف 

 .التنموية للجامعة

 

بيئة بحثية جيدة 

ولكنها تحتاج 

 .للمزيد من الدعم

حديث وتفعيل خطة بحثية لألقسام ت -

العلمية بالكلية وربطها باألهداف 

 .التنموية للدولة

لتدريب على تقنيات توفير المزيد من ا -

 .البحث العلمي

 .التحفيز على النشر الدولي -

زيادة معدالت مشاركة أعضاء هيئة  -

 .التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية

محدودية 

المؤتمرات العلمية 

المقامة من طرف 

 .الكلية

 

 لجنة تنظيمية وعلمية للمؤتمر العلمي -

 ات.أليات للتسويق للمؤتمر -

وجود مجلة  عدم

 .علمية للكلية

 

 

دورية علمية للكلية مفهرسة ستحداث إ

 .في قواعد البيانات العالمية

توسيع مجاالت 

التعاون والشراكة 

ا قليمي  إوا البحثية محلي  

 ا .وعالمي  

تشجيع الشراكة مع 

مؤسسات أكاديمية 

ومهنية وعلمية 

متميزة الستحداث 

برامج ودرجات 

علمية مشتركة 

eesJoint Degr 

 

هناك مجاالت 

للتعاون والشراكة 

البحثية مع جامعة 

دولية ولكنها تحتاج 

المزيد من  إلي

 .التوسع

 

 

 

التوسع في الشراكات البحثية مع 

مؤسسات وجامعات دولية وعمل 

 .مشاريع بحثية

الغاية الثالثة :
 

ى تقديم 
عل
زيادة قدرة الكلية 

وبيئية متميزة
جتمعية 

خدمة م
 

ي تطوير دور الكلية ف

خدمة المجتمع 

  .المحيط

 

دور متطور للكلية 

في خدمة المجتمع 

 .المحيط

دور الكلية في 

خدمة المجتمع 

يحتاج للمزيد من 

 .التطوير والتوسع

حديث خطة الكلية لخدمة المجتمع ت -

وتنمية البيئة لتعزيز دور الكلية في 

 .خدمة المجتمع

طوير الوحدات ذات الطابع الخاص ت -

دورها في خدمة المجتمع بالكلية وتفعيل 

 .وتسويق خدماتها

سين دورة المرضي في عيادات تح -

 .الكلية
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المزيد من القوافل العالجية لتغطية  -

 .جغرافية أكبر

الشراكة مع الهيئات 

والجهات التنموية 

الحكومية وغير 

الحكومية المبنية على 

أسس الخدمة 

 .المجتمعية

برام  إ

تفاقيإالت/وبروتوك

يل بهدف تفعات 

المشاركة بين الكلية 

والجهات المختلفة 

لخدمة المجتمع 

 .المحيط

 

هناك نقص في 

األطراف شراك إ

المعنية للمجتمع 

 .الخارجي

 بروتوكوالت تعاون مع جهات تنموية

أعضاء خارجيين فاعلين في لجنة خدمة 

 .المجتمع

نشر الوعي البيئي 

 .بقضايا المجتمع

عمل ندوات مشاركة 

مجتمعية مختلفة 

وتطبيقية  /تثقيفية

 .ذات طابع مستمر

المزيد  إليالحاجة 

في نخراط إلامن 

قضايا المجتمع 

لزيادة الوعي 

 .البيئي

زيادة األحداث والفاعليات التوعوية  -

 .لخدمة المجتمع

شجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة ت -

المعاونة على المشاركة في األنشطة 

 .التوعوية
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 :رابعال بابال

 الرؤية والرسالة
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 جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا : الرؤية والرسالة 4-1

 

 

 الرؤية :

لقيم التي اأن تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن منظومات الجامعات المتميزة عالميا محافظة علي   

 .رات تطوير مستميالتنافسية عبرعملدوارها أوتدين بها المجتمع,  تعظم من ميزاتها 

 الرسالة:

العلمية  بحثية وعالجية ومجتمعية متميزة مواكبة للتطوراتنشطة أأن تكون الجامعة منظومة تعليمية معتمدة و لها   

 ا .و دولي  ا قليمي  إوا الحديثة و ذات دور فعال محلي  

 

 

 

 امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : الرؤية والرسالةج -سنان ألاكلية طب وجراحة الفم و 4-2

 لرؤية :ا

و  ،اتمع محلي  وبحثية متميزة ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة واحتياجات المج ،وعالجية ،منظومة تعليمية      

 ا.و دولي   ،ااقليمي  

 

 الرسالة: 

مطابق لمتطلبات وخريج متميز عداد إ إليامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ج -تهدف كلية طب وجراحة الفم واألسنان          

ومة بحثية و منظ ،وتقديم خدمة عالجية ،وذلك من خالل برنامج طب وجراحة الفم واألسنان ،سوق العمل المحلي واألقليمي

 من القيم و األخالق المهنية و المجتمعية.طار إألبحاث علمية في  مرتبطة بمتطلبات المجتمع ومنتجة  
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 امعة والكليةرؤية الجرتباط إ:    (22) جدول رقم

 التوافق رؤية الكلية رؤية الجامعة

ان تصبح جامعة مصر للعلوم  

التكنولوجيا ضمن منظومات الجامعات و

 .االمتميزة عالمي  

وبحثية  ،وعالجية ،منظومة تعليمية      

متميزة ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة  

 ،اقليمي  وإ   ،االمجتمع محلي  حتياجات وإ

 ا.ودولي  

 

قليمي إلاوالتميز المحلي  لي إالكلية  اهإتج

يتوافق مع رؤية الجامعة في  دوليوال

ا الجامعات المتميزة محلي  إلي االنضمام 

 .اوعالمي  

التنافسية دوارها اوتعظم من  ميزاتها 

 .عبر عملبات تطوير مستمر

البحثية والعلمية المتطورة نشطة ألاوجود  .ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة

إستكمال التوافق مع رؤية لي إوف يؤدي س

عمليات التطوير المستمر مما والجامعة 

 يساعدها في دورها التنافسي.

 

 رسالة الجامعة والكليةرتباط إ:   (23) جدول رقم

 التوافق رسالة الكلية رسالة الجامعة

أن تكون الجامعة منظومة تعليمية معتمدة  

بحثية وعالجية ومجتمعية نشطة ألها و

  .متميزة

 

امعة ج - تهدف كلية طب وجراحة الفم واألسنان

خريج عداد إ إليمصر للعلوم والتكنولوجيا 

 متميز ومطابق لمتطلبات سوق العمل المحلي و

وذلك من خالل برنامج طب وجراحة  ،قليميإلا

 تقديم خدمة عالجية. و  ،الفم واألسنان

تتوافق رسالة الكلية مع رسالة 

أهداف ثالثة الإطار الجامعة في 

الرئيسة وهي التميز العلمي من خالل 

 ،التعليم المواكب للتطورات الحديثة

 ،المتميزةالعلمية األبحاث ومنظومة 

وخدمة المجتمع من خالل خدمة 

  .عالجية متميزة

مواكبة للتطورات العلمية الحديثة وذات دور 

 ا .ا و دولي  ا واقليمي  فعال محلي  

 

تطلبات المجتمع  ومنظومة بحثية مرتبطة بم

من القيم و طار إألبحاث علمية في  منتجة  و

 األخالق المهنية والمجتمعية.

حيث تلتزم الكلية بتحفيز منظومة 

علمية حتي تتوافق مع رسالة بحاث أ

الجامعة في حل مشكالت المجتمع 

 وتحقيق التنمية المستدامة. 
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 : القيم المتبناهالقيم الجوهرية للكلية 4-3

 

يتها يحكم الكلية منظومة قيمية موجهة تمثل القواعد اإلرشادية واإلطار السلوكي الذى يعبر عن هو

الخطة  كما يُمثل أهم الدعامات والركائز الرئيسية في مسيرة إعداد ،وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع المجتمع

رسيخ هذه القيم تحدات التنظيمية، وكلما تم العام لكافة فئات العاملين والوداء ألاحيث تحكم سلوك   ،ستراتيجيةإلا

 هداف ألانفيذ توالمؤسسي بالجامعة و الكلية  في إطار األداء الفردي والجماعي رتقى إوااللتزام  بمضامينها كلما 

 فيما يلي: ساسية ألاوتكمن أهم القيم  ،ستراتيجيةإلا

 .دبىألوا   الخلقى  االلتزام  مع  كاديميةألوا الفكرية الحرية 

 .فرادألا   وحقوق  الجامعية التقاليد  على  والحفاظ  المتبادل  حترامإلا 

 .فريق  خالل  من  والعمل والتعاون الترابط 

 القرارات اتخاذ فى  والديمقراطية  الشفافية 

 .بتكارإلوا  بداعإلا  

 .العلمي والبحث العمل فى  والمهنية والتميز الجودة 

 . المُجتمعية المسئولية 

 

 ()سياسات الكلية Policiesاسات السي.4-4

 : سياسات التعليم والطالبوالأ  

 يمية.تبني  سياسة المشاركة والتواصل الفعال مع المعنيين وأصحاب المصلحة في تطوير العملية التعل .1

 ية القياسية.التحديث المستمر للبرنامج التعليمىومالئمتة الحتياجات سوق العمل ومطابقتة للمعايير المرجع .2

 منهجية العمل الفريقي بين أعضاء هيئة التدريس لصالح العملية التعليمية. تبنى .3

 .يتبني منهجية التحديث والتطوير لقاعات الدراسة والمعامل لتتوافق مع تطوير البرنامج التعليم .4

 لخلق روحر بتكاإلوايهيئ ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب أفضل فرص لإلبداع يجابي إ توفير مناخ  .5

 التنافس من أجل جودة وتميز العملية التعليمية.

 .السعي لزيادة فرص التدريب الميداني للطالب إلكسابهم المهارات والمعارف وفق احتياجات السوق .6

 التنويع والتطوير المستمر في نظم تقييم مخرجات العملية التعليمية. .7

وح البحث والتفكير رعلى المنافسة وتنمية  اقادرً  علميًا وخلقيًاالمساهمة في تنمية المجتمع بإعداد خريج متميز  .8

 .اإلبداعو
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 ثانيا: سياسات البحث العلمي 

 تشجيع البحوث المشتركة  بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .1

 بحثية مع جهات أخرى.تفاقيات إعقد  .2

 ج.بالخار دعم فرص التواصل العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والمراكز البحثية المتطورة .3

   .التعاون مع  الجامعات والجهات البحثية الداخلية .4

خدمات تشجيع عقد بروتوكوالت تعاون ومشروعات بحثية مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في تقديم ال .5

 المرتبطة بالخطط البحثية ألقسام الكلية.

 .تشجيع النشر الدولي والمنافسة .6

 تسويق نتائج البحوث العلمية. .7

 برامج للدراسات العليا.انشاء إلالسعى  .8

 .ةمتميز ةبحثيمراكز و معامل نشاء إ .9

 

 ثالثا: سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تطوير وتنمية الموارد البشرية بمجتمع الكلية. .1

 بيئة .تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع وحل مشاكله من خالل خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية ال .2

 مل مع األزمات والكوارث.نشر ثقافة التعا .3

  .المجتمعية ذات الصلة وتمثيلهم بمجلس ولجان الكليةاطراف ألاالتواصل المستمر مع  .4

 التحسين المستمر للبيئة الطبيعية داخل الكلية وخارجها. .5

 تطوير بيئة العمل بمجتمع الكلية لتحسين األداء الكلي للمؤسسة.  .6

 .مع المحيطتنمية الوعي البيئي لمجتمع الكلية والمجت  .7

 

 

 رابعا:.سياسة الكلية فى مجال ضمان الجودة 

  .المتابعة الدورية والتحسين المستمر على جميع المستويات من أقسام وإدارات ووحدات بالكلية .1

 .وحدة ضمان  الجودةنشطة أدعم  .2

  .المؤسسى ووضع خطط التحسين دورية التقييم الذاتىتباع إ .3

 .ودة بالجامعةالتواصل المستمر مع مركز ضمان الج .4
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 خامس:ال لبابا

 راتيجيةستإلاهداف الغايات واأل

 للكلية
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 : الغايات5-1

 

  .الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري

 

 .تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة الغاية الثانية:

ة تسوق للخدمات متميزة ومستدام الغاية الثالثة:  زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية

.التطبيقية للكلية  

 

 للكلية:  -لمعدلةا -تيجية استرإلا: الغايات واألهداف 5-2

 

 الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري .

.والمهنية بالكليةكاديمية ألاوتطوير البرامج ستحداث إ. 1/1  

  عي الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامتجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع يات ستراتيجإ. تطوير 1/2

 .بالكليةكاديمية ألا. تنمية وتطوير الكوادر البشرية والقيادات 1/3

 .. دعم و تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغيرات سوق العمل1/4

 لكلية التدريسية و البنية التكنولوجية والعلوماتية ل . تطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات1/5

 .سوق العمل برامج تدريبية عالية الجودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب و الخريجون التنافسية فيستحداث إ. 1/6

.رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليم 1/7  

 الغاية الثانية : تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة 

 .. تحفيزمنظومة متميزة للبحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيط 2/1

 .اوعالمي  ا قليمي  إوا . توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي   2/2

 الغاية الثالثة :  زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة و مستدامة تسوق للخدمات التطبيقية للكلية  .

  .. تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط3/1

 .معية. الشراكة مع الهيئات والجهات التنموية الحكومية وغير الحكومية المبنية على أسس الخدمة المجت3/2

 نشر الوعي البيئي بقضايا المجتمع. 3/3
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 ية والجامعة للكلستراتيجية إلهداف األوابين الغايات تساق إلا.5-3

 

 

 لكليةللجامعة و نظيرتها ل مصفوفة التوافق بين الغايات واألهداف اإلستراتيجية(:  24) جدول رقم

 غايات وأهداف الجامعة غايات وأهداف الكلية التوافق

ة للكلية مع الغاي األوليتتوافق الغاية 

للجامعة  الوليا  

 

من ستراتيجية إلهداف األاكما تتوافق 

بسياسات لتزام إلاوتفاق إلاحيث 

لتزام إلوا ،التطوير في سياسات التعلم

بالتطوير لتزام إلواخريج متميز عداد إب

يضا أوالمستمر للبرامج التعليمية 

ة بتطوير البنية التحتية للكليلتزام إلا

 ،كاديميةألابتدريب القيادات هتمام إلوا

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

بداع إلا إليصول وذلك للو واإلداريين،

 المؤسسي .

الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية 

جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي 

 وبشري . 

كاديمية ألاوتطوير البرامج ستحداث إ. 1/1

.والمهنية بالكلية  

 التدريس والتعلم بماستراتيجيات إ. تطوير 1/2

يتفق مع اتجاه الدولة المصرية لتطوير 

 التعليم 

  .الجامعي

. تنمية و تطوير الكوادر البشرية  1/3

 .القيادات االكاديمية بالكليةو

تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع  .1/4

 .متغيرات سوق العمل

. تطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية 1/5

والقاعات التدريسية و البنية التكنولوجية 

  .علوماتية للكليةموال

عالية الجودة برامج تدريبية ستحداث إ. 1/6

 والخريجينقادرة علي زيادة قدرات الطالب  

 .)الدبلومات المهنية( التنافسية في سوق العمل

رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان  1/7

.جودة التعليم  

الغاية األولى : تطوير دور جامعة مصر للعلوم 

ي مجال والتكنولوجيا كأحد المراكز العلمية المتميزة ف

نظام ر طاإالكوادر البشرية في عداد إومعي التعليم الجا

 ات توجه مستقبلي .ذ برؤى

من جانب كاديمي ألعتماد اإلل. تأهيل الكليات 1/1

  .والعالميةقليمية إلواالهيئات القومية 

 . تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية1/2

   .التحتية للجامعة

ية ذات الطالب بخدمات تعليمية وتدريبمداد إ. 1/3

 .لجودة عالية تزيد من قدراتهم التنافسية في سوق العم

. 

. مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق 1/4

  .العمل

ها . زيادة فاعلية المناهج والبرامج والتأكد من أن1/5

 تقابل المقاييس المهنية والعلمية المطلوبة وتوقعات

  .األطراف المعنية

دة العملية التعليمية . التحسين المستمر في جو1/6

   .على مصادر متنوعة للمعرفةنفتاح إلوا

. تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالكليات 1/7

  .والجامعة

 

ية تتوافق الغاية الثانية للكلية مع الغا

.الثانية للجامعة  

من ستراتيجية إلهداف األاكما تتوافق 

بسياسات تحفيز لتزام إلتفاق واالاحيث 

ربطه بالخدمات البحث العلمي و

التوسع في الشراكات يضا أوالمجتمعية 

  .والعالمية قليمية إلواالبحثية المحلية 

الغاية الثانية : تطوير منظومة بحثية 

 محدثة ومبدعة . 

. تحفيزمنظومة البحث العلمي بما يدعم  2/1

تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع 

 المحيط .

اكة . توسيع مجاالت التعاون والشر 2/2

ا . ا وعالمي  ا واقليمي  البحثية محلي    

الغاية الثانية : رفع كفاءة وفعالية جامعة مصر للعلوم 

والتكنولوجيا كأحد المراكز البحثية المتميزة التي تعمل 

على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز 

التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى 

 المحلي واالقليمي والعالمي.

1/2 . التوسع في البحوث واإلستشارات وزيادة كفاءتها 

 وفاعليتها. 
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ية تتوافق الغاية الثالثة للكلية مع الغا

  .للجامعة الثالثة

من ستراتيجية إلهداف األاكما تتوافق 

بتقديم لتزام إلاعلى تفاق إلاحيث 

التوسع في ا يض  أوالخدمات المجتمعية 

ي العمل الشراكات التي تساعد ف

.المجتمعي  

الغاية الثالثة :  زيادة قدرة الكلية على 

 تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة .

. تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع 3/1

 المحيط.

. الشراكة مع الهيئات والجهات التنموية 3/2

الحكومية وغير الحكومية المبنية على أسس 

 الخدمة المجتمعية .

.. يئي بقضايا المجتمعنشر الوعي الب. 3/3  

الغاية الثالثة : زيادة قدرة جامعة مصر للعلوم 

والتكنولوجيا على المساهمة في التنمية المستدامة 

وخدمة المجتمع والبيئة وتسويق خدمات الجامعة 

 التعليمية والبحثية والتطبيقية واالستشارية .

ة تطوير الخدمات البيئية واالقتصادية واالجتماعي. 3/1

.لمجاالت المعرفية والعلمية والمختلفةفي ا  

.تسويق خدمات المراكز المختلفة بالجامعة . 3/2  

. يئةنشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والب.3/3  
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 سادسال بابال

التنفيذ والمتابعة ليات آ

 والتقييم والنشر
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 تيجيةاإلسترا للخطة التقويم والمتابعة وطرق التنفيذ آليات

ستعتمد الكلية على القيام بتنفيذ آلية لعملية التقييم والمتابعة يتم من خاللها إعداد تقارير متابعة من مختلف اإلدارات 

تقرير متابعة مجمع للكلية كلها في نهاية كل عداد إعلى هذه التقارير  بناءً العلمية بالكلية كل ستة أشهر ليتم قسام ألوابالكلية 

 .ليساعد بشكل رئيسي في إعداد التقرير السنوي للكليةستراتيجية اإلخطة سنة من سنوات ال

 آليات التنفيذ 6-1

 .وضع مؤشرات المتابعة وتقييم األداء الخاصة بكل نشاط علي حدة وبالخطة التنفيذية ككل 1

من األنشطة تشكيل الفرق التنفيذية لألعمال بما يسمح بمشاركة أكبر قدر ممكن من المتخصصين في مجال كل نشاط  2

 .التنفيذية

 .ةتدريب الفريق التنفيذى على كيفية عمل خطة تنفيذية سنوي 3

   .فيذ الخطة التنفيذية السنويةنلت  Gant chartالخطة  عداد إيعد فريق   4

 . Gant chart تدريب الفرق التنفيذية ألنشطة الخطة  على كيفية عمل  5

 .إلستراتيجية وتوفير الميزانيات المخصصة لألعمالمراجعة وإعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة ا 6

 .تفعيل الخطة التنفيذية للكلية بعد إعتمادها 7

التصحيحية على مجلس جراءات إلاو المعوقات وكذلك نجازات إلبايقوم فريق التخطيط بإعدد تقرير نصف سنوى  8

  .الكلية

ا به اإلجراءات التصيحيحية وما أستحدث موضحً  هوعرضإعداد التقرير السنوي عن مدى تحقيق أنشطة الخطة التنفيذية  9

 .من المجالس ذات الصلهعتماد إلواللمناقشة  من أنشطةا به

 .تطبيق وتنفيذ نظام للمتابعة والمراقبة 10

 

 تصميم خطة المتابعة. 6-2

يذ أنشطة تم إعداد وتصميم خطة المتابعة قبل بداية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بحيث يتم استخدامها في متابعة تنف

 الخطة.

 المتابعة: خطة لوضع التالية الشروط مراعاة تم وقد

 .الخطة نشطةأل التنفيذية الخطة .1

 .تحديد الهدف من عملية المتابعة .2

 .تحديد الوقت الزمني للمتابعة .3

 .تحديد أساليب وطرق المتابعة .4

 .تحديد األدوار والمسئوليات سواء على مستوى التنفيذ أو المتابعة .5

 .)المؤشرات( ألداءا وضع معايير .6

 

 المتابعة: عملية أجراء أسباب

تخاذ إأنشطة الخطة التنفيذية  للمساعدة في  تنفيذإلمداد إدارة الكلية بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن 

 القرارات الخاصة باآلتي:

 .الموارد البشرية .1

 .الجدول الزمني .2

 .تدبير الموارد والمصادر .3
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 .داءمستوى الجودة وكفاءة األ .4

 .والميزانية اإلدارة المالية .5

 

 :إلي  التنفيذية لخطةا أنشطة لتنفيذ لمتابعةا عملية نم الكلية وتهدف

 الحالي الموقف حليلت من مكنهمي بما المنفذة الخطة أنشطة عن والمعلومات البيانات افةك الكلية دارةإل توفر المتابعة

 أن: من التحقق وبخاصة يذهتنف ططامخ كان مما فعال حققت بما ومقارنتة للخطة

 للجدول الزمني المخطط. وفقا يتم التنفيذ .1

 تكلفة األنشطة المنفذة في حدود الميزانية المعتمدة لذلك. .2

 مدخالت ومخرجات الخطة تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين. .3

 الصرف يتم في األوجه الصحيحة لإلنفاق. .4

 طابقة للمواصفات الفنية .التنفيذ يتم بالجودة العالية الم .5

 بفاعلية وكفاءة.ستخدامها إالقوى البشرية واإلمكانيات المادية يتم  .6

 إنجازات المشروع تتم وفقا لما هو مخطط له. .7

 يتم تحديد مواطن القوة والضعف في الخطة والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. .8

 .د الحلول المناسبة لهام تحديد المشكالت التي تعوق التنفيذ إليجاو من ث .9

 

 :المتابعة وتقارير بعةالمتا عملية يابغ عن الناتجة ثاراآل

 تأخير إنجاز العمل. .1

 اإلسراف في التكلفة واستخدام الموارد. .2

 التأخير في حل الصعوبات والمشكالت التي تواجه العمل. .3

 لمشروع.ا أنشطة تنفيذ في مشاركةال الجهات بين التعارض .4

 التقييم آلية .6-3

م فى  الخطة اإلستراتيجية لمتابعة ما ت.قياس مؤشرات المتابعة واألداء لتنفيذ الخطة على مستوى مسئوليات التنفيذ لألنشطة -1

 .كل ثالثة أشهر –مرات فى العام  4

 .التصحيحية جراءات إلاوكذلك جازات ومعوقات األداء متابعة  تقاريرإن -2

 التنفيذ.تقويم األداء الكلى فى نهاية مرحلة  -3

 

 آلية النشر: 6-4

 كلية.؛ وضع الخطة على موقع الستراتيجيةإلالقاءات و ندوات للمستفيدين من الخدمة  لعرض الخطة  -1

 عرض إنجازات الخطة سنويا فى مجلس الكلية وعلى قطاعات المستفيدين المختلفة. -2

 بداية العام الدراسى.عرض الخطط المحدثة على مجلس الكلية وعلى قطاعات المستفيدين المختلفة فى  -3
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 نموذج خطة المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية

 1920الخطة التنفيذية لعام  أنشطةمتابعة 

 الغاية األولى : المنطوق

 المنطوق الهدف اإلستراتيجي:

 المنطوق (: 1الهدف الفرعي رقم ) 

 .%60: أقل من 1ومستوي  ،%80أقل من لي إ%  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة الفرعية
مسئول 

 التنفيذ

اإلطار الزمني 

 اءدألا مؤشر  )ربع سنوي(

مستوى 

المخرجات  داءألا

 الفعلية
1 2 3 4 3 2 1 

1. 

 

    
     

2. 
    

     

3.          

4. 
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 2024-2019ة للكلية الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجي

 

 الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري

  والمهنية بالكليةكاديمية ألاوتطوير البرامج ستحداث إاألول: ستراتيجي إلاالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة

مؤشرات قياس  فترة التنفيذ

 األداء

الجهه 

التكلفة  رافيةشإلا

 تقديريةال

مصدر 

 التمويل
 مؤشرات النجاح

 البداية

 )من(

 النهاية

 )الي(

. تطوير الئحة 1

 على االبكالوريوس بنا  

سوق حتياجات إدراسة 

 .العمل

وحدة  -األقسام العلمية 

ادارة و ضمان الجودة

 الكلية

مقترح الئحة 

البكالوريوس المحدثة 

 مناقشة و معتمدة

9/2019 10/2022 

الئحة جديدة   

لطالب 

البكالوريوس 

ي عل  بناء  

حتياجات إدراسة 

 سوق العمل 

 

وكالة الكلية 

 لشئون التعليم

وحده ضمان  -

 -الجودة

100000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

الئحة بكالويوس مطورة ومعلنة 

 التفعيل والعمل بها ءوبد

 تقارير المقررات عداد إ. 2

لشعب اوقسام ألارؤساء 

هيئة عضاء أ –

 التدريس

تقارير البرامج 

 والمقررات معتمدة

1/2020 

5/2020 

2/2020 

6/2020 

ويتم مع كل 

فصل 

 دراسي

تقارير موثقة  

لبرنامج  ةمعلنو

يوس  رالبكالو

 جميع مقرراتهو

وكالة الكلية 

 لشئون التعليم

وحدة ضمان  -

 الجودة
100000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

قة ومعلنة لجميع تقارير موث

 مقررات برنامج البكالويوس



لوم والتكنولوجياطب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر للعاالستراتيجية لكلية  التنفيذية للخطة الخطة    2019-2024 
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 امجنتقارير البرعداد إ. 3

 السنوي

منسق برنامج 

 البكلوريوس

(C. Report) 

نموذج تقرير 

البرنامج من مركز 

ضمان الجودة 

 بالجامعة 

1/2020 

5/2020 

2/2020 

6/2020 

ويتم مع 

كل إنتهاء 

فصل 

 دراسي

نموذج كامل 

 ومستوفي

وكالة الكلية 

 تعليملشئون ال

وحدة ضمان  -

 200000 الجودة

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

لجميع مقررات  معتمدةتقارير 

 برنامج البكالويوس

بنوك أسئلة عداد إ. 4

 للمقررات الدراسية

–الكلية باألقسام العلمية

لكتروني إلامركز التعليم 

 بالجامعة

بنوك األسئلة من 

جميع األقسام 

مرفوعة على المنصة 

-E)مية التعلي

Learning) 

و متاحة لكل مقرر  

 مادة أو رئيس قسم

9/2019 

8/2020 

ويجدد 

 اسنوي  

 نشاء بنوك إ

 .سئلةألل

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 و الطالب

500000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

 بأقسام الكليةسئلة أللوجود بنوك 

%  20 يتم تحديث البنوك بنسبة

 ختلفة للكلية بشعبها الم سنويا

تطبيق نظام التصحيح  .5

للمقررات ليكتروني اإل

 . الدراسية
لكتروني إلامركز التعليم 

)الخاص بالتصحيح 

– بالجامعةلكتروني اإل

الكنترول المركزي  

 الكنترول الفرعي و

أسئلة المقررات 

الدراسية مصححة 

بجهاز التصحيح 

اإللكتروني وأوراق 

بنظام ال متحان اإل

(bubble-sheet) 

 االيكتروني   ححةمص

9/2019 

8/2020 

ويستمر 

 تطبيقه

جميع مقررات 

الكلية التي 

تحتوي علي 

% من 70

سئلة األ

الموضوعية يتم 

تصحيحها 

 االكتروني  

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب

50000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

المصححة ختبارات اإلنماذج من 

 ا الكتروني  

ة . المراجعة الدوري6

ألساليب التقويم واتخاذ 

 التصحيحيةجراءات اإل

 دارة إلاللجنة العليا 

لجنة قياس   ،متحاناتإلا

لجنة  ،األداء والتقويم

 المراجعة الداخلية

كتيب نظم اإلمتحانات 

محدث ومعتمد 

ومعلن+ تقارير لجان 

متحانات دارة اإلإ

وقياس األداء و 

3/2020 

8/2020 

4/2020 

9/2020  

و تتم 

ا في سنوي  

نفس 

 الموعد

تقارير المقررات 

لمرحلة 

البكالويوس يتم 

من خاللها 

مراجعة طرق 

 التقويم 

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 و الطالب
50000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

نماذج موثقة من تقارير المقررات 

ة يتصحيحجراءات إتخاذ إالتي تم 

  ويم و خاصة بعد التقساليب أفي 

التعليم الهجين دراج إ

 باستراتيجيات التعليم
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المراجعة والتقويم  

 الداخلية

الئحة للدراسات عداد إ. 7

 العليا بالكلية

لجنة و  الكليةدارة إ

 الدراسات العليا

اإلطالع على لوائح 

 الكليات المناظرة

لجنة جتماعات إ

 الدراسات العليا

 الئحة الكلية الداخلية

9/2019 8/2020 

الئحة عداد إ

 العليا للدراسات

 بالكلية والبحوث

وكالة الكلية 

لشئون 

 الدراسات العليا

 1000000 والبحوث

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

وجود الئحة مفعلة و معلنة 

 بالكليةوالبحوث للدراسات العليا 

 لتطوير التعليم الجامعيالدولة المصرية تجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إتطوير الثاني: ستراتيجي اإلالهدف 

. التحديث والتفعيل 1

التدريس ستراتيجية إل

 والتعلم والتقويم

وحدة  + دارة الكليةإ

عضاء وأ ضمان الجودة

قسام باألهيئة التدريس 

اللجنة العليا +  المختلفة

  ،متحاناتاإل دارة إل

لجنة قياس األداء 

لجنة  ،والتقويم

 .المراجعة الداخلية

س إستراتيجية التدري

 والتعلم محدثة ومعلنة 

دارة إودليل 

وتقارير متحانات اإل

دارة إلاللجنة العليا 

ولجنة متحانات اإل

قياس األداء والتقويم  

ولجنة المراجعة 

 .الداخلية

9/2019 10/2019 

ستراتيجية إ

تدريس  ال

 والتقويم تعلمالو

موثقة ومعلنة  

 .مفعلةو

وحدة ضمان 

 الجودة

500000 

حصة الكلية 

نية من ميزا

 الجامعة

 

التدريس و التعلم ستراتيجية إ

 .والتقويم موثقة ومعلنة ومفعلة

هيئة عضاء أ. تدريب 2

التدريس والهيئة المعاونة 

ستراتيجيات إعلى تطبيق 

 .التدريس والتعلم
وحدة  الكلية +دارة إ

)لجنة  ضمان الجودة

منسق معيار التدريب( و

 .التدريس والتعلم

الدورات التدريبية 

هيئة  ألعضاء

التدريس والهيئة 

 .المعاونة

 نشاط مستمر

عضاء أوجود 

هيئة تدريس 

مدربين علي 

تفعيل 

تيجية استرإ

التدريس  

التقويم التعلم وو

ساليب باألملمين 

الحديثة في 

وحدة ضمان 

 .الجودة

1000000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 .الجامعة
عضاء هيئة تدريس أ% من75

سترتيجية إربين علي تفعيل مد

التدريس والتعلم والتقويم وملمين 

الحديثة في التدريس  ساليب باأل

  .التعلم والتقويمو
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التدريس  

 .التعلم والتقويمو

 

  بالكليةكاديمية األتنمية و تطوير الكوادر البشرية والقيادات الثالث: ستراتيجي إلاالهدف 

. وضع آلية  .1

لتفعيل ونشر معايير 

 القياداتختيار إ

 مركز ضمان الجودة

 بالجامعة

+ وحدة  الكليةدارة إ +

 ضمان الجودة بالكلية

ختيار إمعايير تبني 

معلنة على الالقيادات 

لكتروني اإلالموقع 

 للكلية

10/2019 12/2019 

لية آوجود 

موثقة ومعلنة 

ختيار إلمعايير 

القيادات 

الجامعية  

 داريةاإلو

 

 الكليةدارة إ
50000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

دارية إو  كاديمية أيادات وجود ق

 تتوافق مع المعايير المعلنة 

تحديد   .2

التدريبية حتياجات اإل

 السنوية

وحدة لجنة التدريب 

 - ضمان الجودة

- القيادات األكاديمة

أعضاء هيئة تدريس 

 الجهاز  - وهيئة معاونة

 داريإلا

تحديد ستبيانات إ

 التدريبيةحتياجات اإل

في بداية كل خطة 

داية العام قبل ب تدريبية

 األكاديمي

دراسة  وتحليل 

وتقارير 

ستبيانات إ

حتياجات إلا

 التدريبية

وحدة ضمان 

 الجودة

حصة الكلية  50000

من ميزانية 

وخطة ستبيانات اإلتقرير تحليل  الجامعة 

 تتدريب معتمدة

خطة عداد إ.  .3

تدريبية مبنية على 

حتياجات اإلتحديد 

 الفعلية

 وحدة ضمان الجودة 

الجودة مركز ضمان و

مركز تنمية و بالجامعة

هيئة عضاء أقدرات 

 القياداتوالتدريس  

تحديد ستبيانات إ

 التدريبيةحتياجات اإل

خطة تدريبية  –

 معتمدة ومعلنة

 

 

10/2019 

12/2019 

وتنفذ على 

مدار العام 

وتجدد 

 سنويا

عمل خطة 

تدريبية موثقة  

معلنة للقيادات و

الجامعية  

بيان داريين اإلو

ذه من بما تم تنفي

 االخطة سنوي  

وحدة ضمان 

 الجودة

100000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

 هوجود خطة تدريبية موثقة  معلن

 التدريبية حتياجات اإلمبنية علي 

بيان موثق لما تم من تفعيل الخطة 

 ا  التدريبية سنوي  

 تقرير متابعة الخطة التدريبية

. تقييم مردود  .4

 البرامج التدريبية

 العليا بالكليةدارة إلا

وكالة الكلية لشئون 

  البيئة

قياس ستبيانات إ

مردود األثر للبرامج 

 التدريبية

2020 2024 

م مردود يتقي

للتدريب ثر األ

من خالل 

تقييم ستبيانات إ

وحدة ضمان 

 100000 الجودة

حصة الكلية 

 من ميزانية

 الجامعة

وفقا لما تم داء األوجود تحسن في 

 التدريب عليه
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و يتم  وحدة ضمان الجودة 

التقييم 

 سنويا

مدي و داء األ

 تحسن االداء 

. تقييم أداء  .5

 كليةالكوادر العاملة بال

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

+  العليا بالكليةدارة إلا

 وحدة ضمان الجودة

أداء  تقييمستبيانات إ

الكوادر العاملة 

 كليةبال

20203/ 

 

2024 

ويتم التقييم 

كل  اسنوي  

 شهرأثالثة 

ستبيان إ وجود

داء ألتقييم 

القيادات 

 كاديمية ألا

 داريةاإلو

العليا دارة اإل

 بالكلية

80000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

التقييم السنوي للقيادات الجامعية 

واتخاذ ما يلزم لتحسين دارية إلاو

 وفقا الستبيانات تقييم داء األ

 داءألا

أداء . تقييم  .6

لموارد البشرية ا

 لكليةبا

وحدة ضمان  دارةإ

الجودة )مسئولي 

 - دارياإل الجهاز 

 هيئة التدريس(عضاء أ

أداء تقييم ستبيانات إ

لموارد البشرية ا

 التقييم نماذج- لكليةبا

8/2020 

 

عمل يتم  

التحليل 

 اسنوي  

ستبيانات إتحليل 

عضاء أل داءأ

هيئة التدريس  

 الهيئة المعاونة و

 دارييناإلو

العليا دارة اإل

 بالكلية

120000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

عضاء أالوظيفي بين األداء تحسن 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة و 

  –داريين اإل

تفعيل خطط التحسين المدرجة في 

 ستبيانات اإلتحليل 

  تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغيرات سوق العملدعم والهدف الرابع: 

تحفيز لية آ .1

للمتفوقين 

من  بدعينوالم

 الطالب

مركز ضمان الجودة 

وحدة  + الجامعةب

مسئول و ضمان الجودة

معيار الطالب  

 الخريجونو

شهادات تقدير 

 وجوائز مالية وعينية

 خصومات  + منح –

9/2019 12/2019 

معتمدة و لية آ

معلنة لتحفيز 

الطالب 

المتفوقين  

 المبدعينو

وحدة ضمان 

 الجودة

150000  

حصة الكلية 

ة من ميزاني

 الجامعة

 

معتمدة ومعلنة لتحفيز لية آوجود 

 الطالب المتفوقين 

 

شتراك إدعم   .2

نشطة االفي الطالب

 الطالبية

تحاد إ - الكليةدارة إ

سر األ –الطالب 

 الطالبية

األنشطة الطالبية 

أعوام  خالل الثالثة

 السابقة

 نشاط مستمر

بيان معتمد 

شطة الطالب أنب

 جتماعية اإل

العلمية  و

 الرياضيةو

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 250000 و الطالب

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة
إشتراك الطالب في عداد أزيادة 

 الطالبيةنشطة األ
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تطوير وتفعيل  .3

منظومة الدعم 

 الطالبي

دارة إو – الكليةدارة إ

 الجامعة

قائمة بمنظومة الدعم 

الطالبي خالل الثالثة 

 أعوام السابقة

1/2020 12/2020 

طة معلنة  خ

مفعلة للدعم و

 الطالبي

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب

100000  

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

–ا بيان موثق بالدعم الطالبي مادي  

  اا سنوي  نفسي   –جتماعيا إ  

تطوير نظام لدعم الطالب 

 المتعثرين بالكلية
جنة لو –الكلية دارة إ

متابعة الطالب 

 المتعثرين 

ة دعم الطالب آلي

المتعثرين + تقارير 

لجنة متابعة الطالب 

 المتعثرين

9/2019 12/2019 

خطة معلنة  

مفعلة لدعم و

الطالب 

 المتعثرين

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 والطالب
250000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

بيان موثق بالدعم المقدم للطالب 

المتعثرين يوضح التغلب علي 

الرتقاء بالمستوي العقبات  وا

 التعليمي للطالب

برامج عداد إ.  .4

تسويقية لجذب الطالب 

 الوافدين
متابعة الطالب لجنة 

 الوافدين بالكلية

آلية جذب الطالب 

زيادة   –الوافدين 

نسبة الطالب 

الوافدين خالل الثالثة 

 أعوام السابقة

 نشاط مستمر

عمل خطة موثقة 

و معلنة لجذب 

 الطالب الوافدين

لكلية وكالة ا

لشئون التعليم 

 200000 و الطالب

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

الطالب عداد أببيان موثق 

الوافدين بالكلية يوضح مدي 

 الزيادة السنوية للطالب الوافدين

 /تفاقياتإ . عقد  .5

بروتكوالت تبادل طالبي 

بين الكلية والكليات 

المناظرة علي المستوي 

العربي والدولي لتبادل 

 ات    الخبر

لتبادل ا - الكليةدارة إ

 الطالبي

وجود إتفاقيات 

للتبادل الطالبي + 

تقرير لجنة التبادل 

 الطالبي بالكلية

 نشاط مستمر

بيان موثق 

باالتفاقيات  

برتوكوالت و

التعاون بين 

الكلية والكليات 

ا عربي   ناظرةالم

 او عالمي  

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 و الطالب

100000 

ة حصة الكلي

من ميزانية 

 الجامعة
التبادل الطالبي وفقا عداد أزيادة 

 إلتفاقيات التعاون

. دعم مشاركة  .6

الطالب في المسابقات 

 الدولية والهيئات العالمية

تحاد إ - الكليةدارة إ

الشباب دارة إالطالب 

 بالجامعة

قائمة بمشاركة 

الطالب في المسابقات 

 Poster-الدولية

Competition 

 نشاط مستمر

ان موثق بي

نشطة ألل

الطالبية 

ا المختلفة ) ثقافي  

 ا(رياضي   –

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 50000 و الطالب

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

 ذاتي ودعم

نسبة والطالبية  نشطة األزيادة 

 االزيادة سنوي  
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تفعيل آلية   .7

 - وحدة ضمان الجودة شكاوى الطالب

 الكليةدارة إ

نماذج الشكاوي + 

الرد  -الشكاوي يميل إ

على الشكاوى من 

 خالل إدارة الكلية

 نشاط مستمر

لية آوجود 

موثقة و معلنة 

 للشكاوي 

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 50000 و الطالب

حصة الكلية 

من ميزانية 

 الجامعة

 الطالب بآلية الشكاويعالن إ

نماذج من بعض الشكاوي ومدي 

 لحل هذه المشاكل ستجابة اإل

ييم وتطوير منظومة . تق9

 كاديمياأل رشاد إلا

لجنة  –الكلية دارة إ

 - كاديمياأل رشاد إلا

 .وحدة ضمان الجودة

 

رشاد اإلدليل  -

األكاديمي موثق و 

 معلن

تقارير لجنة  -

كاديمي رشاد األاإل

والخطط  ،معتمدة

التحسينية الخاصة 

 .بها

إستبيانات الطالب  -

وأعضاء هيئة 

التدريس عن منظومة 

 .شاد األكاديمياإلر

9/2019 

2/2020 

ومع بداية 

الفصول 

 الدراسية

10/2019   

3/2020  

 و يتم

المتابعة و 

م في يالتقي

نفس 

الموعد من 

 .كل عام

رشاد إمنظومة 

 محدثة كاديمي أ

وكالة الكلية 

لشئون التعليم 

 و الطالب

حصة الكلية  50000

من ميزانية 

 الجامعة

كاديمي أرشاد إوجود منظومة 

تقييم ستبيانات إعلي  ناء  محدثة ب

 .المنظومة

  علوماتية للكليةمتطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنولوجية والالهدف الخامس: 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ  األنشطة
مؤشرات قياس  فترة التنفيذ

 األداء

  ةالجه

 شرافيةاإل
التكلفة 

 تقديريةال

صدر م

 مؤشرات النجاح التمويل

 إلي  من

تطوير المعامل  .1

التعليمية الحالية 

 بالكلية

دارة إ+  الكليةدارة إ

ة وكالة الكلي - الجامعة

 لشئون البيئة

خطة تطوير  -

 المعامل وتنفيذها

 تقارير المتابعة -

1/2020 1/2023 

تجهيز جميع 

المعامل 

باألجهزة 

زمة لتدريب الال

 الطالب

الكلية ة دارإ

ووحدة ضمان 

  2000000 الجودة

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

+  الجامعة

تمويل 

خاص من 

معامل الكلية مطابقة   

 Normsلمتطلبات ال 
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 المعامل 

 نتاجيةإلا

 تطوير العيادات .2

 التعليمية
دارة إ+  الكليةدارة إ

وكالة الكلية - الجامعة

دارة واإل لشئون البيئة

 الهندسية

خطة تطوير  -

 ادات وتنفيذهاالعي

 بطاقات القاعات -

أعداد حصائيات إ -

المرضى عن طريق 

 البرنامج

1/2020 1/2023 

تجهيز جميع 

المعامل 

الزمة لاألجهزة با

 لتدريب الطالب

الكلية دارة إ

ووحدة ضمان 

 الجودة

2000000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة
عيادات الكلية مطابقة لمتطلبات 

 Normsال 

ات تجهيز القاع .3

الدراسية بوسائل 

التعليم والتعلم 

 الحديثة

 -+  الكليةدارة إ -

وكالة  - الجامعةدارة إ

 الكلية لشئون البيئة 

 الهندسيةدارة اإل -

المرورعلى القاعات 

 الدراسية 

 بطاقات القاعات –

 تقارير الصيانة  --

1/2020 
11/202

0 

التجهيزات  عمل

الالزمة للقاعات 

مداها إو 

 بشاشات العرض

نترنت اإلنقاط  -

ضاءات اإل –

ا ل الالزمة وفق  

Norms 

الكلية دارة إ

ووحدة ضمان 

 الجودة

2000000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

قاعات  الكلية مطابقة لمتطلبات  الجامعة

 Normsال 

تجهيز القاعات  .4

والمعامل والعيادات 

من ألابوسائل 

والسالمة ومكافحة 

 العدوي

 الهندسية دارة اإل -

لكلية لشئون وكالة ا -

 البيئة 

األمن  دارة إ -

 السالمة المهنيةو

وحدة مكافحة  -

 العدوي بالكلية 

بطاقات المرور  -

على القاعات 

 المختلفة

تقارير لجنة األمن  -

 و السالمة المهنية

قائمة بوسائل  -

 األمن و السالمة

 نشاط مستمر

دراسة ذاتية 

مكتملة منضبطة 

بجميع مرفقاتها 

تنبثق من من 

الكلية  واقع

 وتعبر عنه

- 

الكلية دارة إ

ووحدة ضمان 

 الجودة

1000000  

معامل وعيادات مجهزة بوسائل 

مكافحة واألمن والسالمة  

 العدوى
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. تزويد الكلية 5

بأجهزة متطورة 

وحديثة مواكبة 

للتطورات العالمية 

 الحديثة

دارة إ - الكليةدارة إ -

وكالة الكلية  - الجامعة

 لشئون البيئة

 باألجهزةقائمة  -

 عروض شراء  -

 مناقصات -

 أمر الشراء -

1/2020 1/2024 

الحصول 

جهزة األعلي

متطورة ال

 حديثة الو

مواكبة ال

للتطورات 

العالمية 

 الحديثة

 الكليةإدارة 

1000000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة
 فواتير الشراء -

 معامل مجهزة -

تزويد المكتبة  .6

ة دارإ -لكلية ادارة إ - بالمراجع الحديثة

رؤساء   - الجامعة

والشعب قسام األ

 بالكلية  

المكتبة دارة إ -

 المركزية

قائمة بالمراجع  -

الورقية 

واإللكترونية 

 بالمكتبة

ترشيح ألعضاء  -

هيئة التدريس 

لزيارة معرض 

الكتاب وشراء 

 المراجع المطلوبة

2/2020 
تجدد 

 سنويا

عداد أبحصر 

المراجع الحديثة 

ث الالزمة لتحدي

المراجع و 

ات يالدور

الخاصة بطب 

بالمكتبة سنان األ

 المركزية

وحدة ضمان 

 الجودة

500000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

بيان موثق بالدوريات    الجامعة

المراجع الخاصة بطب و

 سناناأل

تحديث موقع  .7

الكلية علي شبكة 

ليقدم نترنت اإل

معلومات كافية عن 

الكلية للمجتمع 

 الخارجي

ولوجيا مركز تكن

+ البوابة  المعلومات

 الكترونية بالجامعة
 فحص موقع الكلية

وتحديثه بصورة 

 دورية 

 نشاط مستمر

يتم تحديث 

الموقع سنويا  

بالبيانات مداده وإ

 المحدثة دوريا

لجنة الموقع 

اإللكتروني 

 بالكلية
500000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

مرتبط لكتروني إوجود موقع 

يقدم جميع  بموقع الجامعة

المعلومات المحدثة عن الكلية 

والتي تخدم البيئة الداخلية 

 والخارجية للكلية

تزويد الكلية  .8

بالبرمجيات الحديثة 

 -الكلية+ دارة إ -

 الجامعةدارة إ
برنامج إدخال  -

 المرضى
1/2020 1/2021 

لمتطلبات حصر 

قاعات الدرس  

المعامل  و

العيادات من و

وكالة الكلية  -

لشئون التعليم 

 والطالب 

1000000 

حصة 

قاعات الدرس والمعامل  الكلية من 

حدث ألالعيادات تعمل وفقا و
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 في مجال طب 

 سناناأل

برامج حديثة في  -

 طب األسنان

 شاشات تفاعلية -

 

التقنيات 

التعليمية  

البرمجيات و

 الحديثة

وكالة الكلية  -

 لشئون البيئة

ميزانية 

 الجامعة

ال طب تقنيات التعليم في مج

 األسنان

  عمل)الدبلومات المهنية( التنافسية في سوق الن يالخريجبرامج تدريبية عالية الجودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب وستحداث إالسادس: ستراتيجي اإلالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة
 فترة التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء

 الجهه 

فة التكل شرافيةاإل

 لتقديريةا

مصدر 

 التمويل
 مؤشرات النجاح

 
 إلي  من

برامج ستحداث إ  .1

ودرجات علمية متميزة 

 – )دبلومات مهنية

 ماجستير مهني( تبني

على تلبية متطلبات 

 سوق العمل

لجنة المناهج  -

مسئولي التعليمية و

الكلية قسام ـأبالمقررات 

لجنة تطوير  -  المختلفة

 المقرراتوالبرامج  

دبلومات عتماد إ -

 مهنية جديدة

توصيف البرامج  -

 المستحدثة

راء آستقصاءات إ -

سوق العمل للجهات 

 المعنية 

اإلطالع على برامج  -

 الكليات المناظرة

11/2021 11/2022 
درجات نشاء إ

 علمية مهنية 

وكالة الكلية 

لشئون 

الدراسات 

وحدة  –العليا

 ضمان الجودة

500000 

حصة الكلية 

ية من ميزان

 الجامعة

وجود برامج دبلوم مهني  مفعل   -

و نسب  عدادأب معلن بيان و

الطالب المسجلين بالدبلومات 

 المهنية

 تقارير لجنة المناهج التعليمية -

تقارير لجنة تطوير البرامج  -

 والمقررات

تسويق البرامج الخاصة  .2

بالدراسات العليا عن 

 طريق الوسائل المختلفة

امة إدارة العالقات الع -

 بالجامعة 

   الكليةدارة إ  -

 مركز التعليم المستمر -

إعالن البرامج  -

بطرق مختلفة ) 

الموقع  –الجرائد 

مواقع –اإللكتروني 

 التواصل اإلجتماعي (

9/2019 

10/2020 

و تفعل 

 دوريا

وجود خطة 

لتسويق برامج 

الدراسات العليا 

لجذب الطالب 

المصريين  

 الوافدينو

وكالة الكلية  -

لشئونالدراس

 ات العليا

وحدة ضمان   -

 الجودة

500000 

حصة الكلية 

من ميزانية 

+  الجامعة

تمويل ذاتي 

من البرامج 

 الخاصة 

بيان موثق  باعداد ونسب الطالب 

الدراسات العليا الملتحقين ببرامج 

 بالكلية
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أيام علمية مجانية  -

بمركز التعليم 

 المستمر

كتيبات خاصة  -

ببرامج الدراسات 

 العليا

دليل الدراسات  -

 العليا

مع تفاقيات إعقد  .3

جامعات خارجية لعمل 

درجات مشتركة/ 

إشراف مشترك 

لدرجتي الماجستير 

 والدكتوراة
 وكالة الدراسات العليا

 + ادارة الكلية

رؤساء االقسام  و

 الشعب بالكليةو

اإلتفاقيات التي تم  -

عقدها خالل الفترة 

 السابقة

ترجمة الئحة  -

 -الكلية للغة 

 اإلنجليزية

إرسال الئحة  -

الكلية وتوصيف 

البرامج إلحدى 

 الكليات الخارجية

9/2019 8/2024 

وجود اتفاقيات 

مع جامعات 

عالمية ومصرية 

لدرجات علمية  

 بينية 

وكالة الكلية 

لشئون 

الدراسات 

 العليا

 والبحوث

500000 

تمويل 

ذاتي من 

البرامج 

 الخاصة

تفاقيات إلابيان موثق بعدد 

 ت العلمية البينيةوالدرجا

  رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليمالسابع: ستراتيجي اإلالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة
مؤشرات قياس  فترةالتنفيذ

 األداء

 الجهه 

 شرافيةإلا
التكلفة 

 لتقديريةا

مصدر 

 التمويل
 مؤشرات النجاح

 إلى من 
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توصيف ة مراجع. 1

 برنامج البكالوريوس 

قسام األرؤساء 

عضاء أ –والشعب 

 هيئة التدريس

 توصيف البرامج 

الئحة وال لوا

NARS 

8/1/20

19 

 

/8/3120

و يتم  19

ا في سنوي  

نفس 

 الموعد

و توصيف موثق -

معلن لبرنامج 

 البكالوريوس 

مراجعة  -

دورية لجميع 

البرامج 

وجميعها 

 معلنةوموصفة 

 

وكالة الكلية 

ئون التعليم لش

– والطالب

وحدة ضمان 

 الجودة

100000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

تقارير المراجعة الداخلية 

 للبرنامج ومقرراته

. مراجعة توصيف 2

المقررات الدراسية في 

ضوء نظام الساعات 

المعتمدة وفقا للمعايير 

األكاديمية القومية 

المتبناة وفي ضوء 

 سوق العملحتياجات إ

قسام األ رؤساء

عضاء أ –والشعب 

 هيئة التدريس

األطر واللوائح 

الدراسية والالئحة 

 NARSوال 

8/1/20

19 

 

/8/3120

و يتم  19

ا في سنوي  

نفس 

 الموعد

توصيف موثقو  -

 لمقرراتمعلن ل

مراجعة  -

دورية لجميع 

  مقرراتال

وجميعها 

موصفة  

 معلنةو

وكالة الكلية  -

لشئون التعليم 

 – و الطالب

 وحدة ضمان

 100000 الجودة

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

تقارير المراجعة الداخلية 

 للبرنامج ومقرراته

. مراجعة وتقويم 3

 كاديمياأل البرنامج 

- األقسام العلمية

قسام األرؤساء 

عضاء أ –والشعب 

 هيئة التدريس

نموذج الهيئة 

القومية لضمان 

الجودة لمراجعة 

وتقويم البرنامج 

 األكاديمي

9/2019 

11/201

يتم  9

المراجعة 

ا اذا سنوي  

تم التعديل 

في 

 البرنامج

برنامج  -

س يتم يورالبكالو

مراجعته عن 

طريق المراجع 

الداخلي  

الخارجي و

 للبرنامج 

تعديل البرنامج  -

وفقا لتقارير 

 المراجعيين 

 

وكالة الكلية  -

 لشئون التعليم

وحدة  -

 50000 ضمان الجودة

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 لجامعةا

تقارير المراجع الداخلي  

 الخارجي لبرنامج البكالويوسو

 موثقة

تعديل التوصيفات بناء علي  -

 التقارير السابقة
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. تفعيل نظام 4

المراجعين الخارجيين 

للمقررات المتخصصة 

 بالكلية
وكالة شئون الطالب 

مسئولي المقررات  و

 الكلية المختلفةقسام أب

تكليف أحد أساتذة 

راحة طب الفم وج

األسنان كمراجع 

تقرير  –خارجي 

 المراجع الخارجي

باستخدام نموذج 

 الهيئة

9/2019 11/2019 

مراجعين 

ن يخارجي

لمراجعة 

المقررات 

 التخصصة 

وكالة الكلية  -

 لشئون التعليم

ة وحد -

 ضمان الجودة
100000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

 لمراجعلتقاريرموثقة   -

نامج لمقررات  بر الخارجي

 البكالويوس

تعديل التوصيفات بناء علي  -

 التقارير السابقة

من الدراسة نتهاء إلا. 5

 الدورية للكليةالذاتية 

 ومراجعتها
وحدة ضمان الجودة 

- بالكلية والجامعة

 ولي المعاييرئمس

نموذج للدراسة  -

 الذاتية 

كتيب الدراسة  -

الذاتية معتمد 

 ومعلن

1/9/2019 1/5/0222 

ة دراسة ذاتي

مكتملة منضبطة 

بجميع مرفقاتها 

تنبثق من  واقع 

 الكلية وتعبر عنه

 

وحدة ضمان 

 الجودة

100000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

دراسة ذاتية مكتملة تقرير 

 و معتمدة بجميع مرفقاتها

متابعة  تقارير  .6

األداء للكلية  

االجراءات و

 التصحيحية 

 

وحدة ضمان الجودة 

- ةبالكلية والجامع

 ولي المعاييرئمس

  نشاط مستمر 

 

50000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

تقارير متابعة مكتملة   الجامعة

 تصحيحية مفعلةوإجراءات  

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

  تمع المحيط.تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجالثامن: ستراتيجي اإلالهدف 

 مؤشرات النجاح  فترةالتنفيذ أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة
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 من
 مؤشرات قياس  إلى

 األداء

 الجهه 

 شرافيةاإل

التكلفة 

 لتقديريةا

مصدر 

 التمويل

تحديث وتفعيل خطة . 1

بحثية لألقسام العلمية 

بالكلية وربطها باألهداف 

 التنموية للجامعة

وكالة والكلية   دارةإ

 الدراسات العليا

رؤساء  +والبحوث 

و الشعب قسام ألا

 بالكلية

مصفوفة توافق 

الخطة البحثية 

لألقسام مع الخطة 

 البحثية للجامعة

9/2019 10/2019 

وجود خطط  -

 قسام باألبحثية 

توافق الخطط  -

قسام لألالبحثية 

مع خطط 

 الجامعة 

 ادارة الكلية

400000 

حصة 

الكلية من 

زانية مي

 الجامعة

 خطط بحثية معتمدة  ومعلنة 

وجود تقرير سنوي يفيد ما تم 

بحثية نشطة أمن  هتنفيذ

 المختلفةقسام باأل

. تدريب أعضاء هيئة 2

التدريس والهيئة 

المعاونة على التقنيات 

 الحديثة في البحث العلمي

 وكالة الدراسات العليا

وحدة ضمان  +

 الجودة

بيان للدورات 

عضاء التدريبية أل

هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة 

على التقنيات 

الحديثة في البحث 

 العلمي

 نشاط مستمر

وجود خطة 

عضاء ألتدريبية 

هيئة التدريس  

الهيئة المعاونة و

مبنية علي 

حتاجات اإل

 التدريبية 

 400000 الكليةدارة إ

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

وجود الخطة التدريبية موثقة   -

 معلنةو

تقرير سنوي يوضح ما تم  -

 تنفيذه من الخطة التدريبية

. دعم مشاركة أعضاء 3

هيئة التدريس في 

المؤتمرات العلمية 

 الدولية

دارة إالكلية + دارة إ

وحدة +  الجامعة

 ضمان الجودة

قائمة بأسماء 

أعضاء هيئة 

التدريس 

في ن يالمشارك

المؤتمرات العلمية 

 الدولية

 نشاط مستمر

آلية تحفيز 

هيئة ضاء عأ

التدريس 

في شتراك إلل

المؤتمرات 

 العالمية

 الكليةدارة إ

1000000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

الدعم نواع أبيان موثق يوضح 

الجامعة والمقدم من الكلية  

هيئة عضاء أشتراك إلتشجيع 

التدريس في المؤتمرات 

 العالمية

. تحفيز أعضاء هيئة 4

التدريس والهيئة 

ى النشر المعاونة عل

 الدولي 

دارة إالكلية + دارة إ

وكالة  + الجامعة

 الدراسات العليا

قائمة بأسماء 

أعضاء هيئة 

الحاصلين التدريس

على دعم مادي 

 نشاط مستمر

آلية تحفيز 

هيئة عضاء أ

التدريس للنشر 

 الدولي

 الكليةدارة إ

300000 

حصة 

من  الكلية

ميزانية 

 الجامعة

عداد أبيان موثق يوضح 

هيئة التدريس  الذين عضاء أ

 ا  قاموا بالنشر الدولي سنوي  
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وحدة + والبحوث  

 ضمان الجودة

لنشر األبحاث 

 الدولية

 

تنظيم مؤتمرات علمية . 5

متخصصة في طب 

 سنانواأل وجراحة الفم 

دارة إالكلية + دارة إ

وحدة  +الجامعة 

ضمان الجودة 

)مسئول معيار البحث 

 العلمي(

قائمة بالمؤتمرات 

لتي تقيمها العلمية ا

الكلية خالل الثالث 

 سنوات الماضية

2/2020 

كل عام 

في نفس 

 الموعد

تنظيم المؤتمر 

ول ألااالفتراضي 

لكلية طب و 

جراحة الفم  

 سناناألو

 الكليةدارة إ

ووحدة ضمان 

 الجودة

400000 

حصة  -

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

تمويل  -

خاص من 

يراد إ

البرامج 

كاديمية األ

 الخاصة

اص بالمؤتمربه الموقع ملف خ

دد ع –الخاص بالمؤتمر 

 ساتذةألبابيان  - المشاركين

القائمين على جلسات المؤتمر 

 صور للمؤتمر –

 

  ا  ا ودولي  ا واقليمي  التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي  ستراتيجي اإلالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة
 يذفترة التنف

 مؤشرات قياس 

 األداء

 الجهه 

التكلفة  شرافيةإلا

 لتقديريةا

مصدر 

 التمويل
 مؤشرات النجاح

 إلى من

تشجيع الشراكة مع .1

مؤسسات أكاديمية 

ومهنية وعلمية متميزة 

الستحداث برامج 

ودرجات علمية مشتركة 

Joint Degrees 

دارة إالكلية + دارة إ

وكالة  + الجامعة

 لعلياالدراسات ا

 والبحوث

قائمة بالشراكات 

مع مؤسسات 

أكاديمية ومهنية 

وعلمية متميزة 

الستحداث برامج 

ودرجات علمية 

 نشاط مستمر

عدد من 

الشراكات مع 

مؤسسات 

و كاديمية أ

 علمية

 الكليةدارة إ

500000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

+  الجامعة

تمويل 

خاص من 

الشراكات و تفاقيات إلبابيان 

المؤسسات وبين الكلية  

 العلمية والمهنية المختلفة
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 Jointمشتركة 

Degrees 

إيراد 

البرامج 

اديمية األك

 الخاصة

 جبرام ستحداثإ. 2

 لمرحلة تعليمية
 تلبي العليا الدراسات
 فى الخريجين احتياجات

ا  محلي   العمل سوق
 ااقليمي  و

دارة إالكلية + دارة إ

وكالة  + الجامعة

 الدراسات العليا

 والبحوث

ئمة بالشراكات قا

مع مؤسسات 

مهنية و علمية

متميزة الستحداث 

  تلبيمهنية  برامج

 حتياجاتإ

 سوق فى الخريجين

 اا واقليمي  محلي   العمل

 نشاط مستمر

عدد من 

الشراكات مع 

 مؤسسات علمية

 مهنية و

 

250000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

+  الجامعة

تمويل 

خاص من 

إيراد 

البرامج 

األكاديمية 

 الخاصة

يان باالتفاقيات والشراكات ب

بين الكلية والمؤسسات العلمية 

 والمهنية المختلفة

 ومستدامة تسوق للخدمات التطبيقية للكلية الغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة

  ة البيئةوتنمي العاشر: تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيطستراتيجي اإلالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة

 فترةالتنفيذ
 مؤشرات قياس 

 األداء

  ةالجه

التكلفة  شرافيةإلا

 لتقديريةا

مصدر 

 التمويل
 مؤشرات النجاح

 إلى من

. تحديث خطة الكلية 1

لخدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

+ وكالة  الكليةدارة إ

الكلية لشئون تنمية 

 ئة وخدمة المجتمعالبي

رأي إستبيان  -

المجتمع الخارجي 

في الخدمات 

9/2019 1/2020 

 تحديث خطة

الكلية لخدمة 

 المجتمع

ة وكالة الكلي

 400000لشئون تنمية 

حصة 

الكلية من 
وجود خطة لخدمة المجتمع 

 معتمدة ومعلنة
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وحدة ضمان  +

الجودة )مسئولي 

معيار الخدمة 

 المجتمعية(

المقدمة لهم من 

 الكلية 

عمل خطة لخدمة  –

المجتمع وتنمية 

على  البيئة بناء  

 السابقةاإلستبيانات 

البيئة وخدمة 

 المجتمع

ميزانية 

 الجامعة

ما تم  نوجود تقرير سنوي ع

 تنفيذه من الخطة 

. تنظيم قوافل طبية 2

 لخدمة المجتمع المحلي

  الكليةدارة إ -

وكالة الكلية لشئون  -

تنمية البيئة وخدمة 

  المجتمع

قسام الكلية أ -

 المختلفة  

دارة إمجلس  -

 المستشفيات الجامعية

قائمة بالقوافل 

الطبية التي أقيمت 

خالل الثالث سنوات 

 السابقة 

 نشاط مستمر

عدد من القوافل 

الطبية لخدمة 

 المجتمع المحيط

وكالة الكلية 

لشئون تنمية 

البيئة وخدمة 

 المجتمع

750000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 ةالجامع

القوافل الطبية عداد أببيان 

 وتقرير عنهاسنويا 

مراجعة وتحديث  -3

لوائح الوحدات التي تخدم 

 المجتمع المحيط

+ إدارة  دارة الجامعةإ

+ وكالة الكلية  الكلية

لشئون تنمية البيئة  

 + خدمة المجتمعو

 أقسام الكلية المختلفة

قائمة باللوائح 

الخاصة بالوحدات 

التي تخدم المجتمع 

قياس ستبيان إ

الرأي عن الخدمات 

المقدمة من 

الوحدات الخاصة 

 بخدمة المجتمع

9/2020 9/2024 

عدد البرامج 

المهنيه  

اللوائح الخاصة و

 بها

وكالة الكلية 

لشئون تنمية 

البيئة وخدمة 

 المجتمع
750000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة
بيان بالدرجات المهنية وبيان 

مسجلين الطالب العداد أبموثق 

 بها 
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تسويق خدمات  .4

الوحدات بالكلية لخدمة 

 المجتمع والبيئة المحيطة

 + وكالة  إدارة الكلية

البيئة  تنميةشئون

وخدمة المجتمع + 

 دارة البرامج المهنيةإ

اللوائح الخاصة 

بالوحدات التي 

تخدم المجتمع 

معلنة على موقع 

 الكلية

 نشاط مستمر

برنامج تسويق 

لجذب الطالب 

يل للتسج

بالدرجات 

 المهنية

وكالة الكلية 

لشئون تنمية 

البيئة وخدمة 

 المجتمع
600000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

نموذج للبرنامج التسويقي و بيان 

علي قبال اإلموثق يوضح زيادة 

 البرامج المهنية بالكلية

  لحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الخدمه المجتمعيةالحادي عشر: الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية استراتيجي إلاالهدف 

 أداة التنفيذ اإلدارة وجهة التنفيذ األنشطة

  التنفيذ فترة

مؤشرات قياس 

 األداء

 الجهه 

التكلفة  شرافيةاإل

 لتقديريةا

مصدر 

 مؤشرات النجاح التمويل

 إلى من

بروتوكالت/ برام  إ. 1

في  بما يسهمتفاقيات إ

تفعيل المشاركة بين 

 الكلية والجهات المختلفة

دارة إالكلية + دارة إ

وكالة +  الجامعة

الكلية لشئون تنمية 

البيئة و خدمة 

 المجتمع

 روتوكالتقائمة بالب

التي تفاقيات اإلو 

 تخدم المجتمع

 نشاط مستمر

عدد من 

الشراكات مع 

مؤسسات خدمية 

لخدمة المجتمع 

 المحيط

وحدة ضمان 

 الجودة

1000000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

الشراكات و تفاقيات باإلبيان 

المؤسسات وبين الكلية  

 الخيرية المختلفةوالخدمية  

  الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعاستراتيجي إاالهدف 

. عمل ندوات مشاركة 1

  /مجتمعية مختلفة تثقيفية

 قليميةإو

كلية لشئون وكالة ال

تنمية البيئة وخدمة 

إدارة  + المجتمع

اقسام الكلية +  الكلية

 المختلفة

إعالن عن  -

الندوات بمختلف 

 الوسائل 

قائمة بالندوات  –

التي أقيمت لخدمة 

 المجتمع

 نشاط مستمر

عدد من الندوات 

 التثقيفية

وحدة ضمان 

 الجودة

60000 

حصة 

الكلية من 

ميزانية 

 الجامعة

لندوات التثقيفية اعداد أببيان 

 اسنوي  

. تشجيع أعضاء هيئة 2

التدريس والهيئة 

وكالة  +الكلية دارة إ

الكلية لشئون تنمية 

 البيئة وخدمة المجتمع

قائمة بأعداد 

أعضاء هيئة 

والهيئة التدريس 

 نشاط مستمر

عضاء أيادة ز

هيئة التدريس  

الهيئة المعاونة و

المشاركة في 

وحدة ضمان 

 40000 الجودة

حصة 

الكلية من 

 هيئة عضاء ألالزيادة السنوية 
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المعاونة للمشاركة في 

  الفاعليات التنموية

 المشاركينالمعاونة 

في الفاعليات 

 التنموية

الفاعليات 

 العلمية

ميزانية 

 الجامعة

الهيئة المعاونة التدريس و

في الفاعليات  ينالمشارك

 تنمويةال
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 كلية طب و جراحة الفم و األسنان

 التنفيذية للخطة األستراتيجيةالخطة

2019/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

الزمني للخطة طار إلاب : 

 التنفيذية
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 ولياأل السنة 

 يدعمها تميز مؤسسي وبشري الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة  

 عتمادإلوا األكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عتماد اإلاألول: الحصول على ستراتيجي اإلالهدف 

 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 غسطسأ يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير 2020يناير  ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

ا . توصيف البرامج والمقررات الدراسية في ضوء نظام الساعات المعتمدة وفق1

 سوق العملحتياجات إللمعايير األكاديمية القومية المتبناة وفي ضوء 
* * *          

 . مراجعة وتقويم البرنامج األكاديمي2

 
* * *          

         * * * * . تفعيل نظام المراجعين الخارجيين للمقررات المتخصصة بالكلية3

 * ومراجعتهاعتماد اإلمن الدراسة الذاتية الخاصة بمعايير نتهاء إلا. 4
* * * * * * * * * * * 

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث إالثاني: ستراتيجي اإلالهدف 

 هداف اإلستراتيجية  و الخطط والبرامج التنفيذيةاأل
سبتمبر 

2019 
 غسطسأ يولية يونية مايو  بريلأ مارس فبراير 2020يناير  ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

  .سوق العملحتياجات إعلى دراسة . تطوير الئحة البكالوريوس بناء  1
* * * * * * * * * * * * 

 * *   * *   * *    .تقارير المقررات والبرامجعداد إ. 2

 * * * * * * * * * * * * .بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 3



طب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياالخطة االستراتيجية لكلية       2019-2024 
 

Page 98 of 136 

 

 .للمقررات الدراسيةليكتروني اإل. تطبيق نظام التصحيح 4

 

* * * * * * * * * * * * 

 * *   * *   * *   التصحيحيةجراءات إلا. المراجعة الدورية ألساليب التقويم واتخاذ 5

 * * * * * * * * * * * *   .ئحة للدراسات العليا بالكليةالعداد إ. 6

اجستير مهني( تبني م – برامج ودرجات علمية متميزة )دبلومات مهنيةستحداث إ. 7

 .على تلبية متطلبات سوق العمل

* * 
* * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * .. تسويق البرامج الخاصة بالدراسات العليا عن طريق الوسائل المختلفة8

تي . عقد اتفاقيات مع جامعات خارجية لعمل درجات مشتركة/ إشراف مشترك لدرج9

 .الماجستير والدكتوراة

* * * * * * * * * * * * 

 الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتجاه إالتدريس و التعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إالثالث: تطوير ستراتيحي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2020 
 غسطسأ يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 .التدريس والتعلم والتقويمستراتيجية إل. التحديث والتفعيل 1

 
  

* *   
      

يس التدرستراتيجيات إعلى تطبيق هيئة التدريس والهيئة المعاونة عضاء أ. تدريب 2

 .والتعلم
* * * * * * * * * * * * 

 تنمية مهارات طالب الكلية وخريجيها  بما يتفق مع متغيرات سوق العملدعم والرابع: ستراتيجي اإلالهدف 

 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 نوفمبر كتوبر أ

ديسم

 بر

يناير 

2020 
 غسطسأ يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 .تحفيز للمتفوقين والمبدعين من الطالبلية آ. 1
* * * *   

      

 * * * * * * * * * * * * .الطالبيةنشطة األالطالب في شتراك إ. دعم 2

     .. تطوير وتفعيل منظومة الدعم الطالبي3
* * 

* * * * * * 
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       * * * *   .عثرين بالكلية. تطوير نظام لدعم الطالب المت4

 .برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدينعداد إ. 5
* * * * * * * * * * * * 

لمستوي ابروتكوالت تبادل طالبي بين الكلية والكليات المثيلة علي /تفاقياتإ . عقد 6

 .العربي والدولي لتبادل الخبرات
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * .ب في المسابقات الدولية والهيئات العالمية. دعم مشاركة الطال7

 * * * * * * * * * * * * .اا واليكتروني  . تفعيل آلية شكاوى الطالب ورقي  8

 كاديمياأل رشاد إلا. تقييم وتطوير منظومة 9
* * 

   
* *   

 *  

  علوماتية للكليةمتطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنولوجية والالهدف الخامس: 

 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 نوفمبر كتوبر أ

ديسم

 بر

يناير 

2020 
 غسطسأ يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 * * * * * * * *     .. تطوير المعامل التعليمية الحالية بالكلية1

 * * * * * * * *     .. تطوير العيادات التعليمية2

 * * * * * * * *     ..  تجهيز القاعات الدراسية بوسائل التعلم والتعلم3

  .. تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة4
 * 

         

مع مجتليقدم معلومات كافية عن الكلية للنترنت اإل. تحديث موقع الكلية علي شبكة 5

 .الخارجي

* * * * * * 
* * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * .ويوالسالمة و مكافحة العدمن ألا. تجهيز القاعات والمعامل والعيادات بوسائل 6

 * * * * * * * *     .سناناأل . تزويد الكلية بالبرمجيات الحديثة في مجال طب 7

 كنولوجية والمعلوماتية للكليةالسادس: تطوير البنية التستراتيجي اإلالهدف 

 سبتمبر األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 

 كتوبرأ
 نوفمبر

ديسم

 بر

يناير 

2020 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 أغسطس يولية  يونية مايو 



طب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياالخطة االستراتيجية لكلية       2019-2024 
 

Page 100 of 136 

 

 * * * * * * * *     . تزويد الكلية بأجهزة متطورة وحديثة مواكبة للتطورات العالمية الحديثة1

       *      تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة  .2

مجتمع ليقدم معلومات كافية عن الكلية للنترنت إلا. تحديث موقع الكلية علي شبكة 3

 * * * * * * * * * * * * الخارجي

 * * * * * * * *     سناناأل . تزويد الكلية بالبرمجيات الحديثة في مجال طب 4

 ع: تنمية الكوادر البشرية بالكليةالهدف االستراتيجي الساب

 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ  سبتمبر األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
يناير 

2020 
 غسطسأ  يولية  يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

       * * *    القيادات ختيار إ. وضع آلية لتفعيل ونشر معايير 1

دريس وهيئة أعضاء هيئة ت ريبية السنوية )القيادات األكاديمة،التدحتياجات اإل. تحديد 2

           * * (داريإلا معاونة، الجهاز 

   * *   الفعليةحتياجات اإلخطة تدريبية مبنية على تحديد عداد إ. 3
      

       * *     . تقييم مردود البرامج التدريبية4

 * * * * * * * *     . تقييم أداء الكوادر العاملة بالجامعة5

 *            . تقييم الرضا الوظيفي للموارد البشرية للكلية6

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

 تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية و عالجية للمجتمع المحيط.الثامن: ستراتيجي اإلالهدف 

 والخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية 
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2020 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  ريلأ  مارس فبراير

           * * وية للجامعةتحديث وتفعيل خطة بحثية لألقسام العلمية بالكلية وربطها باألهداف التنم. 1
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 * * * * * * * * * * * * بحث العلمينة على التقنيات الحديثة في ال. تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو2

 * * * * * * * * * * * * . دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية3

 * * * * * * * * * * * * . تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدولي 4

 سنانواأل وجراحة الفم علمية متخصصة في طب .تنظيم مؤتمرات 5

 
* * * * * * * * * * * * 

 

 اا ودولي  ا واقليمي  التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي  ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرس أ

يناير 

2020 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس يرفبرا

أ   

 غسطس

رجات تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية متميزة الستحداث برامج ود

 Joint Degreesعلمية مشتركة 
* * * * * * * * * * * * 

 الغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة

 

 العاشر : تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط وتنميه  البيئةاتيجي ستراإلالهدف 

          * * * . تحديث خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة1

 * * * * * * * * * * * * . تنظيم قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي2

 * * * * * * * * * * * * لمحيطةلمجتمع والبيئة اتسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لخدمة ا .3

 مراجعة و تحديث لوائح الوحدات التي تخدم المجتمع المحيط .4
* * * * * * * * * * * * 

 معيةالحادي عشر: الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الخدمه المجتستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر نوفمبر اكتوبرس 

يناير 

2020 
 اغسطس يولية يونية مايو  ابريل مارس فبراير

الجهات بروتوكالت/اتفاقيات بما يسهم في تفعيل المشاركة بين الكلية وبرام  إ .1

 المختلفة
* * * * * * * * * * * * 

 الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعستراتيجي إلاالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2020 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 يميةقلإو /. عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة تثقيفية1
* * * * * * * * * * * * 

. تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في 2

 الفاعليات التنموية

* * * * * * 
* * * * * * 
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 خطة المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية
 )مثال(2020 -1920الخطة التنفيذية لعام  أنشطةمتابعة نموذج 

 تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري: ألولى االغاية 

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث إ الهدف اإلستراتيجي:

 %60: أقل من 1ومستوي  ،%80% الي أقل من  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي مالحظة

 

 مسئول التنفيذ األنشطة الفرعية

اإلطار الزمني 

 داءألا مؤشر  )ربع سنوي(
 داءاأل مستوى 

 المخرجات الفعلية

1 2 3 4 3 2 1 

على تطوير الئحة البكالوريوس بناء   .1

  سوق العمل حتياجات إدراسة 

* * * * 

     

  تقارير المقررات عداد إ. 2
    

     

 السنوي امجنتقارير البرعداد إ. 3
          

  بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 4
    

     

ليكتروني اإلح . تطبيق نظام التصحي5

  للمقررات الدراسية
    

     

تخاذ إو. المراجعة الدورية ألساليب التقويم 6

  التصحيحيةجراءات إلا
    

     

 الئحة للدراسات العليا بالكلية  عداد إ. 7
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 ثانيةالسنة ال

 منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشريالغاية األولى: تطوير 

 عتمادواإل األكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عتماد اإلاألول: الحصول على ستراتيجي اإلالهدف 

 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس رفبراي

 

 غسطسأ

. توصيف البرامج والمقررات الدراسية في ضوء نظام 1

متبناة الساعات المعتمدة وفقا للمعايير األكاديمية القومية ال

 سوق العملحتياجات إوفي ضوء 

* * *          

 . مراجعة وتقويم البرنامج األكاديمي2

 
* * *          

المراجعين الخارجيين للمقررات المتخصصة  . تفعيل نظام3

 بالكلية
* * * *         

د عتماإلامن الدراسة الذاتية الخاصة بمعايير نتهاء اإل. 4

 ومراجعتها
* 

* * * * * * * * * * * 

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث إالثاني: ستراتيجي اإلالهدف 

 خطط والبرامج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية  وال
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 

 غسطسأ

حتياجات إعلى دراسة . تطوير الئحة البكالوريوس بناء  1

 سوق العمل 

* * * * * * * * * * * * 
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. تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية 2

 Jointالستحداث برامج ودرجات علمية مشتركة  متميزة

Degrees 

* * 

* * * * * * * * * * 

 * *   * *   * *   تقارير المقررات والبرامج عداد إ. 3

 * * * * * * * * * * * * بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 4

 * * * * * * * * * * * * للمقررات الدراسيةليكتروني اإل. تطبيق نظام التصحيح 5

جراءات تخاذ اإلإو. المراجعة الدورية ألساليب التقويم 6

 التصحيحية
 

 * 
*   * * 

  * * 

 * * * * * * * * * * * * الئحة للدراسات العليا بالكلية  عداد إ. 7

 برامج ودرجات علمية متميزة )دبلومات مهنيةستحداث إ. 8

 العملهني( تبني على تلبية متطلبات سوق ماجستير م –

* * 
* * * * * * * * * * 

. تسويق البرامج الخاصة بالدراسات العليا عن طريق 9

 الوسائل المختلفة

* * * * * * * * * * * * 

مع جامعات خارجية لعمل درجات تفاقيات إ. عقد 10

 مشتركة/إشراف مشترك لدرجتي الماجستير والدكتوراة

* * * * * * * * * * * * 

 الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتجاه إالتدريس و التعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إالثالث: تطوير  ستراتيحياإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 يولية يونية مايو 

 

 غسطسأ

   قويمالتدريس والتعلم والتستراتيجية إليل . التحديث والتفع1
* *   

      

هيئة التدريس والهيئة المعاونة على عضاء أ. تدريب 2

 التدريس والتعلمستراتيجيات إتطبيق 

* * * * * * * * * * * * 

 

 الرابع: تنمية مهارات طالب الكلية وخريجيها  بما يتفق مع متغيرات سوق العملستراتيجي اإلالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 يولية يونية مايو 

 

 غسطسأ

 تحفيز للمتفوقين والمبدعين من الطالبلية آ. 1
* * * *         

 * * * * * * * * * * * * الطالبيةنشطة األالطالب في شتراك إ. دعم 2

 * * * * * * * *     . تطوير وتفعيل منظومة الدعم الطالبي3

       * * * *   . تطوير نظام لدعم الطالب المتعثرين بالكلية4

 برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدينعداد إ. 5
* * * * * * * * * * * * 

لمثيلة ابروتكوالت تبادل طالبي بين الكلية والكليات /تفاقياتإ . عقد 6

 علي المستوي العربي والدولي لتبادل الخبرات
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * . دعم مشاركة الطالب في المسابقات الدولية والهيئات العالمية7

 * * * * * * * * * * * * اليكتروني  إو ا . تفعيل آلية شكاوى الطالب ورقي  8

 كاديمياأل رشاد اإل. تقييم وتطوير منظومة 9
* * 

   
* *   

   

 علوماتية للكليةمتطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنولوجية والالهدف الخامس: 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 مارس يرفبرا

 

 بريلأ
 يولية يونية مايو 

 

 غسطسأ

 * * * * * * * *     . تطوير المعامل التعليمية الحالية بالكلية1

 * * * * * * * *     . تطوير العيادات التعليمية2

 * * * * * * * *     .  تجهيز القاعات الدراسية بوسائل التعلم والتعلم3

          *   ة. تزويد المكتبة بالمراجع الحديث4
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ن عليقدم معلومات كافية نترنت اإل. تحديث موقع الكلية علي شبكة 5

 الكلية للمجتمع الخارجي
      * * * * * * 

والسالمة  من األ. تجهيز القاعات والمعامل والعيادات بوسائل 6

 مكافحة العدويو
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * *       سناناأل مجال طب  . تزويد الكلية بالبرمجيات الحديثة في7

 السادس: تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية للكليةستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2020 

 

 كتوبرأ
 ديسمبر نوفمبر

يناير 

2021 
 غسطسأ   يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

ية الكلية بأجهزة متطورة وحديثة مواكبة للتطورات العالم . تزويد1

 * * * * * * * *     الحديثة

       *      . تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة 2

ن عليقدم معلومات كافية نترنت اإل. تحديث موقع الكلية علي شبكة 3

 * * * * * * * * * * * * الكلية للمجتمع الخارجي

 * * * * * * * *     سناناأل ة بالبرمجيات الحديثة في مجال طب . تزويد الكلي4

 الهدف االستراتيجي السابع: تنمية الكوادر البشرية بالكلية

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2021 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 مايو 

سبتمبر 

2019 
 نوفمبر كتوبر أ

       * * *    القيادات ختيار إ. وضع آلية لتفعيل ونشر معايير 1

أعضاء  التدريبية السنوية )القيادات األكاديمة،حتياجات اإل. تحديد 2

           * * (دارياإل هيئة تدريس وهيئة معاونة، الجهاز 

         * *   الفعليةحتياجات اإلخطة تدريبية مبنية على تحديد عداد إ. 3

       * *     . تقييم مردود البرامج التدريبية4
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 * * * * * * * *     . تقييم أداء الكوادر العاملة بالجامعة5

 *            . تقييم الرضا الوظيفي للموارد البشرية للكلية6

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

 يز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيط.تحفالثامن: ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

ألهداف الكلية وربطها باتحديث وتفعيل خطة بحثية لألقسام العلمية ب. 1

           * * التنموية للجامعة

. تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقنيات 2

 * * * * * * * * * * * * الحديثة في البحث العلمي

 ية. دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدول3

 
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * لي يز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدو. تحف4

 وجراحة الفم .تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في طب 5

 * * * * * * * * * * * * سنانواأل

 

 اا ودولي  ا واقليمي  التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي  ستراتيجي اإلالهدف 

 ألهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذيةا
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية متميزة 

 Joint Degreesالستحداث برامج ودرجات علمية مشتركة 

 

* * * * * * * * * * * * 
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 الغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة

 

 وتنميه  البيئة العاشر: تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط ستراتيجي اإلالهدف 

          * * * . تحديث خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة1

 المجتمع المحلي. تنظيم قوافل طبية لخدمة 2

 
* * * * * * * * * * * * 

مع تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لخدمة المجت .3

 والبيئة المحيطة

 

* * * * * * * * * * * * 

 مراجعة و تحديث لوائح الوحدات التي تخدم المجتمع المحيط .4
* * * * * * * * * * * * 

 الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الخدمه المجتمعية الحادي عشر:ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

بين  ت/اتفاقيات بما يسهم في تفعيل المشاركةبروتوكالبرام  إ .1

 الكلية والجهات المختلفة
* * * * * * * * * * * * 

 الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2020 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2021 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

. عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة 1

 واقليمية/تثقيفية

* * * * * * 
* * * * * * 

. تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 2

 للمشاركة في الفاعليات التنموية

* * * * * * 
* * * * * * 
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 للخطة التنفيذيةخطة المتابعة والتقييم 

 )العام الثاني( 2021- 2020الخطة التنفيذية لعام  أنشطةمتابعة نموذج 

 الغاية األولى : المنطوق

 المنطوق الهدف اإلستراتيجي:

 المنطوق (:  1الهدف الفرعي رقم ) 

 %60: أقل من 1ومستوي  ،%80% الي أقل من  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي مالحظة

 

 

 

 مسئول التنفيذ األنشطة الفرعية

اإلطار الزمني 

 داءاأل مؤشر  )ربع سنوي(
 داءاأل مستوى 

 الفعلية المخرجات

1 2 3 4 3 2 1 

1.  

 

    
     

2.  
    

     

3.           

4.  
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 ثالثةالسنة ال

 الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث إ: ولاألستراتيجي إلا الهدف

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

ياجات حتإعلى دراسة بناء   . تطوير الئحة البكالوريوس 1

 سوق العمل 

* *           

   * *   * *     تقارير المقررات عداد إ. 2

   * *   * *     البرنامج السنوي تقاريرعداد إ .3

 *           * بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 4

       * * * * * * للمقررات الدراسيةليكتروني اإل. تطبيق نظام التصحيح 5

جراءات إلاجعة الدورية ألساليب التقويم واتخاذ . المرا6

 التصحيحية

*      
* * 

   * 

 الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إ: تطوير نيالثاستراتيحي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

   قويم. التحديث والتفعيل الستراتيجية التدريس والتعلم والت1
* *   

      

هيئة التدريس والهيئة المعاونة على عضاء أ. تدريب 2

 التدريس والتعلمستراتيجيات إتطبيق 

* * * * * * * * * * * * 
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 بالكليةكاديمية األتنمية وتطوير الكوادر البشرية والقيادات الثالث: ستراتيجي اإلف الهد

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

 اديمة،)القيادات األك التدريبية السنويةحتياجات اإل. تحديد 2

 (دارياإل أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة، الجهاز 

           * 

 * * * * * * * * * * * * يةالفعلحتياجات اإلخطة تدريبية مبنية على تحديد عداد إ. 3

         * *   . تقييم مردود البرامج التدريبية4

 *            . تقييم أداء الكوادر العاملة بالجامعة5

 تنمية مهارات طالب الكلية وخريجيها  بما يتفق مع متغيرات سوق العملدعم و  الرابع:ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

 * * * * * * * * * * * * الطالبيةنشطة األالطالب في راك شتإ. دعم 1

 برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدينعداد إ. 2
* * * * * * * * * * * * 

لمثيلة . عقد اتفاقيات/بروتكوالت تبادل طالبي بين الكلية والكليات ا3

 علي المستوي العربي والدولي لتبادل الخبرات
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * . دعم مشاركة الطالب في المسابقات الدولية والهيئات العالمية4

 * * * * * * * * * * * * اا واليكتروني  . تفعيل آلية شكاوى الطالب ورقي  5

 كاديمياأل رشاد اإل. تقييم وتطوير منظومة 6
* * 

   
* *   

   

 للكلية والمعلوماتيةمعامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنولوجية  تطوير وتحديثالخامس: ستراتيجي إلاالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

 * * * * * * * *     الكلية. تطوير المعامل التعليمية الحالية ب1

 * * * * * * * *     . تطوير العيادات التعليمية2

ة والسالممن األتجهيز القاعات والمعامل والعيادات بوسائل . 3

 ومكافحة العدوي

* * * * * * * * * * * * 

تزويد الكلية بأجهزة متطورة وحديثة مواكبة للتطورات .4

 العالمية الحديثة
 

  
 *        

       *      . تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة5

ية ليقدم معلومات كافنترنت اإلتحديث موقع الكلية علي شبكة .6

 عن الكلية للمجتمع الخارجي
* * * * * * * * * * * * 

 وق العمل)الدبلومات المهنية( التنافسية في س جينوالخري برامج تدريبية عالية الجودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب ستحداث إالسادس: ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

 – برامج ودرجات علمية متميزة )دبلومات مهنيةستحداث إ.  .4

 على تلبية متطلبات سوق العمل يماجستير مهني( تبن
  * * * * * * * * * * 

ئل . تسويق البرامج الخاصة بالدراسات العليا عن طريق الوسا .5

 المختلفة
* *           

مع جامعات خارجية لعمل درجات تفاقيات إعقد  .6

 مشتركة/إشراف مشترك لدرجتي الماجستير والدكتوراة
* * * * * * * * * * * * 

 رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليمالسابع: تراتيجي ساإلالهدف 

 
 سبتمبر

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 
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 *            برنامج البكالوريوس توصيف مراجعة . 1

ات المقررات الدراسية في ضوء نظام الساع. مراجعة توصيف 2

ضوء  المعتمدة وفقا للمعايير األكاديمية القومية المتبناة وفي

 سوق العملحتياجات إ

   

        * 

 . مراجعة وتقويم البرنامج األكاديمي3
* *  

   
      

    * * * * * * * * * اومراجعته الدورية للكليةمن الدراسة الذاتية نتهاء اإل. 5

 * * * * * * * * * * * * التصحيحيةجراءات إلا .متابعة  تقارير األداء للكلية و6

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

 تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيط.الثامن: ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ 

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

. تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقنيات 1

 * * * * * * * * * * * * الحديثة في البحث العلمي

 ية. دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدول2

 
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * لي . تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدو3

 * * * * * * * * * * * * سنانواأل وجراحة الفم .تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في طب 4

 

 اا ودولي  ا واقليمي  محلي  التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية ستراتيجي إلاالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ 

يناير 

2022 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية متميزة .1

 Joint Degreesالستحداث برامج ودرجات علمية مشتركة 

 

* * * * * * * * * * * * 

 يتلب العليا الدراسات لمرحلة تعليمية جبرام ستحداثإ. 2

 اا و اقليمي  محلي   العمل سوق فى الخريجين حتياجاتإ

* * * * * * * * * * * * 

 الغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية متميزة

 

 العاشر : تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط و تنميه  البيئةي ستراتيجإلاالهدف 

 * * * * * * * * * * * * تنظيم قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي .1

            * مراجعة و تحديث لوائح الوحدات التي تخدم المجتمع المحيط.2

ع ة المجتمتسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لخدم .3

 والبيئة المحيطة

* * * * * * * * * * * * 

 الحادي عشر: الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الخدمه المجتمعيةستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2019 
 ديسمبر برنوفم كتوبر أ 

يناير 

2020 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  يولية يونية مايو 

بين  بما يسهم في تفعيل المشاركةتفاقيات إبروتوكالت/برام  إ .2

 الكلية والجهات المختلفة
* * * * * * * * * * * * 

 الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعستراتيجي إلاالهدف 

 اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية األهداف
سبتمبر 

2021 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2022 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 . عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة تثقيفية 1

 قليميةإو

* * * * * * 
* * * * * * 

. تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 2

 مشاركة في الفاعليات التنمويةلل

* * * * * * 
* * * * * * 



طب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياالخطة االستراتيجية لكلية       2019-2024 
 

Page 116 of 136 

 

 

 

 

 خطة المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية

 2022-2021الخطة التنفيذية لعام  أنشطةمتابعة نموذج 

 الغاية األولى : المنطوق

 المنطوق الهدف اإلستراتيجي:

 6: أقل من 1ومستوي  ،%80% الي أقل من  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي مالحظة

 

 

 

 

 مسئول التنفيذ األنشطة الفرعية

اإلطار الزمني 

 األداء مؤشر )ربع سنوي(
 داءاأل مستوى 

 المخرجات الفعلية

1 2 3 4 3 2 1 

1.  

 

    
     

2.  
    

     

3.           

4.  
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 رابعةالسنة ال

 دعمها تميز مؤسسي وبشريالغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة ي

 : استحداث وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةول األستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 

كأ

تو

 بر 

 ديسمبر نوفمبر
يناير 

2023 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

سوق حتياجات إعلى دراسة بناء   بكالوريوس . تطوير الئحة ال1

 العمل 

* *           

   * *   * *     تقارير المقرراتعداد إ. 2

 * * * *   * *     البرنامج السنويتقارير عداد إ. 3

 *           * بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 4

       * * * * * * سيةللمقررات الدراليكتروني اإلتطبيق نظام التصحيح . 5

 *   * *       * يحيةالتصحجراءات إلتخاذ اإو. المراجعة الدورية ألساليب التقويم 6

 الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إ: تطوير نيالثاستراتيحي إلاالهدف 

 ج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرام
سبتمبر 

2022 

كا

تو

 بر 

 ديسمبر نوفمبر
يناير 

2023 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 

 غسطسأ

هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطبيق عضاء أ. تدريب 2

 التدريس والتعلمستراتيجيات إ

* * * * * * * * * * * * 
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 بالكليةكاديمية ألادر البشرية والقيادات تنمية و تطوير الكواالثالث: ستراتيجي إلاالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2023 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 

 غسطسأ

 مة،التدريبية السنوية )القيادات األكاديحتياجات إلا. تحديد 2

 *           * (داريإلا هيئة معاونة، الجهاز أعضاء هيئة تدريس و

   * * *  الفعليةحتياجات إلاخطة تدريبية مبنية على تحديد عداد إ. 3
      

       * *     . تقييم مردود البرامج التدريبية4

 *    *    *    كلية. تقييم أداء الكوادر العاملة بال5

 *           * للموارد البشرية للكلية أداء . تقييم 6

 تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغيرات سوق العملدعم والهدف الرابع: 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2023 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 

 غسطسأ

 * * * * * * * * * * * * نشطة الطالبية. دعم اشتراك الطالب في اال1

 برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدينعداد إ. 2
* * * * * * * * * * * * 

ليات بروتكوالت تبادل طالبي بين الكلية والك /تفاقياتإ . عقد 3

 المثيلة علي المستوي العربي والدولي لتبادل الخبرات
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * لميةالطالب في المسابقات الدولية والهيئات العا . دعم مشاركة4

 * * * * * * * * * * * * اا واليكتروني  . تفعيل آلية شكاوى الطالب ورقي  5

 كاديمياأل رشاد اإل. تقييم وتطوير منظومة 6
* * 

   
* *   

   

 للكلية المعلوماتيةوالكلية والقاعات التدريسية و البنية التكنولوجية تطوير وتحديث معامل وعيادات الخامس: ستراتيجي اإلالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2023 
 يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

 

 غسطسأ

 . تطوير المعامل التعليمية الحالية بالكلية1
    *        

        *     . تطوير العيادات التعليمية2

        * * * * * لتعلم.  تجهيز القاعات الدراسية بوسائل التعلم وا3

ة و والسالممن األ. تجهيز القاعات والمعامل والعيادات بوسائل 4

 مكافحة العدوي
* * * * * * * * * * * * 

 بة للتطورات. تزويد الكلية بأجهزة متطورة وحديثة مواك5

 العالمية الحديثة
    *        

       *      تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة.6

 ليقدم معلوماتنترنت اإلتحديث موقع الكلية علي شبكة .7

 كافية عن الكلية للمجتمع الخارجي

* * * * * * * * * * * * 

 وق العمل)الدبلومات المهنية( التنافسية في س والخريجين ودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب برامج تدريبية عالية الجستحداث إالسادس: ستراتيجي إلاالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2023 
 غسطسأ  يولية يونية مايو  بريلأ  مارس فبراير

راسات العليا عن طريق . تسويق البرامج الخاصة بالد. 1

 الوسائل المختلفة

* * 
          

مع جامعات خارجية لعمل درجات مشتركة/ تفاقيات إعقد .2

 إشراف مشترك لدرجتي الماجستير والدكتوراة

 

* * * * * * * * * * * * 

 رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليم: لسابعاستراتيجي إلاالهدف 
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 والبرامج التنفيذية ستراتيجية  والخطط األهداف اإل
 سبتمبر

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2023 
 مايو  بريلأ  مارس فبراير

 غسطسأ يوليو  يونيو 

 *            برنامج البكالوريوس توصيف مراجعة . 1

المقررات الدراسية في ضوء نظام . مراجعة توصيف 2

لمتبناة األكاديمية القومية االساعات المعتمدة وفقا للمعايير 

 سوق العملحتياجات إوفي ضوء 

* * *         * 

         * * * * . مراجعة وتقويم البرنامج األكاديمي3

 التصحيحية جراءات اإل.متابعة  تقارير األداء للكلية و4

 

* 

* * * * * * * * * * 

 

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

 تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيط.ف االستراتيجي الثامن: الهد

 الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية  و 
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2023 
 غسطسأ  ويولي ويوني مايو  بريلأ  مارس فبراير

ات يئة التدريس والهيئة المعاونة على التقني. تدريب أعضاء ه2

 * * * * * * * * * * * * الحديثة في البحث العلمي

. دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية 3

 الدولية

 

* * * * * * * * * * * * 

. تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر 4

 * * * * * * * * * * * * الدولي 
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 وجراحة الفم .تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في طب 5

       *      سنانواأل

 

 اودولي  ا قليمي  إوا التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي  ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرس أ

يناير 

2023 
 غسطسأ ويولي ويوني مايو  بريلأ  مارس فبراير

 تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية متميزة.1

 Joint Degreesالستحداث برامج ودرجات علمية مشتركة 

 

* * * * * * * * * * * * 

 لبيت العليا الدراسات لمرحلة تعليمية جبرام ستحداثإ. 2

 ااقليمي  وا  محلي   العمل سوق فى الخريجين حتياجاتإ

* * * * * * * * * * * * 

 ومستدامة تسوق للخدمات التطبيقية للكلية متميزةالغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية 

 البيئة  ةتنميو العاشر: تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط ستراتيجي إلاالهدف 

 ظيم قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي. تن2

 
* * * * * * * * * * * * 

 مراجعة وتحديث لوائح الوحدات التي تخدم المجتمع المحيط .3

 
* * * * * * * * * * * * 

تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لخدمة  .4

 المجتمع والبيئة المحيطة

* * * * * * * * * * * * 

 الحادي عشر: الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الخدمه المجتمعيةستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ

يناير 

2023 
 طسغسأ  ويولي ويوني مايو  بريلأ  مارس فبراير

بما يسهم في تفعيل تفاقيات إبروتوكالت/برام  إ .1

 المشاركة بين الكلية والجهات المختلفة
* * * * * * * * * * * * 

 الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعستراتيجي اإلالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 غسطسأ  ويولي ويوني مايو  بريلأ  مارس فبراير 2023يناير  ديسمبر نوفمبر كتوبر أ 

 واقليمية /. عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة تثقيفية1
* * * * * * * * * * * * 

 . تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة2

 في الفاعليات التنموية

* * * * * * 
* * * * * * 
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 المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية خطة

 2023-2022الخطة التنفيذية لعام  أنشطةمتابعة 

 الغاية األولى : المنطوق

 المنطوق الهدف اإلستراتيجي:

 المنطوق (: 1الهدف الفرعي رقم ) 

 .%60: أقل من 1ومستوي  ،%80% الي أقل من  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي مالحظة

 

 

 

 

 مسئول التنفيذ األنشطة الفرعية

اإلطار الزمني 

 داءاال مؤشر  )ربع سنوي(
 داءاألمستوى 

 ليةالمخرجات الفع

1 2 3 4 3 2 1 

1.  

 

    
     

2.  
    

     

3.           

4.  
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 خامسةالسنة ال

 الغاية األولى: تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشري

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث أ: ول األستراتيجي إلاالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2023 

 

 كتوبر أ
 ديسمبر نوفمبر

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي  ويوني  مايو 

   * *   * *     تقارير المقرراتعداد إ. 1

 * * * *   * *     البرنامج السنويتقارير عداد إ. 2

 *           * بنوك أسئلة للمقررات الدراسيةعداد إ. 3

       * * * * * * للمقررات الدراسيةليكتروني اإلتطبيق نظام التصحيح . 4

جراءات اإل. المراجعة الدورية ألساليب التقويم واتخاذ 5

 التصحيحية
*  

 
    * * 

  * 

 الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إ: تطوير نيالثاستراتيحي اإلف الهد

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2023 

 

 كتوبر أ
 ديسمبر نوفمبر

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي ويوني  مايو 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطبيق عضاء أتدريب . 2

 التدريس والتعلمستراتيجيات إ

* * * * * * * * * * * * 

 

 بالكليةكاديمية األتنمية وتطوير الكوادر البشرية والقيادات الثالث: ستراتيجي اإلالهدف 
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 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2023 
 ديسمبر نوفمبر بركتوأ 

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي ويوني  مايو 

هيئة  أعضاء التدريبية السنوية )القيادات األكاديمة،حتياجات اإل. تحديد 2

 *           * (دارياإل تدريس وهيئة معاونة، الجهاز 

         * * *  الفعليةحتياجات اإلخطة تدريبية مبنية على تحديد عداد إ. 3

       * *     . تقييم مردود البرامج التدريبية4

 *    *    *    كلية. تقييم أداء الكوادر العاملة بال5

 *           * البشرية للكليةأداء الموارد . تقييم6

 تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغيرات سوق العملدعم والهدف الرابع: 

 يجية  والخطط والبرامج التنفيذيةاألهداف اإلسترات
سبتمبر 

2023 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ 

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي ويوني  مايو 

 * * * * * * * * * * * * الطالبيةنشطة األالطالب في شتراك إ. دعم 1

 برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدينعداد إ. 2
* * * * * * * * * * * * 

ثيلة علي بروتكوالت تبادل طالبي بين الكلية والكليات الم /تفاقياتإ . عقد 3

 المستوي العربي والدولي لتبادل الخبرات
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * . دعم مشاركة الطالب في المسابقات الدولية والهيئات العالمية4

 * * * * * * * * * * * * اليكتروني  إو  ا. تفعيل آلية شكاوى الطالب ورقي  5

 كاديمياأل رشاد اإل. تقييم وتطوير منظومة 6
* * 

   
* *   

   

 تطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية و البنية التكنولوجية والعلوماتية للكليةالهدف االستراتيجي الخامس: 

 التنفيذية األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج
سبتمبر 

2023 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ 

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي ويوني  مايو 
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حة مكافووالسالمة  من األ. تجهيز القاعات والمعامل والعيادات بوسائل 1

 العدوي
* * * * * * * * * * * * 

ة لعالمي. تزويد الكلية بأجهزة متطورة وحديثة مواكبة للتطورات ا2

 الحديثة
    *        

       *      تزويد المكتبة بالمراجع الحديثة.3

ن ليقدم معلومات كافية عنترنت إلاتحديث موقع الكلية علي شبكة .4

 الكلية للمجتمع الخارجي

* * * * * * * * * * * * 

 وق العمل)الدبلومات المهنية( التنافسية في س والخريجين زيادة قدرات الطالب  برامج تدريبية عالية الجودة قادرة عليستحداث إالسادس: ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
 سبتمبر

2023 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2024 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي ويوني  مايو 

عن طريق الوسائل  . تسويق البرامج الخاصة بالدراسات العليا. 1

 المختلفة

* *  
         

مع جامعات خارجية لعمل درجات مشتركة/ إشراف تفاقيات إعقد .2

 مشترك لدرجتي الماجستير والدكتوراة

 

* * * * * * * * * * * * 

 رفع كفاءة أداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليم: لسابعاستراتيجي اإلالهدف 

 الخطط والبرامج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية  و
 سبتمبر

2023 
 ديسمبر نوفمبر كتوبرأ 

يناير 

2024 
 مايو  بريلإ مارس فبراير

 غسطسأ  يوليو  يونيو 

 *            برنامج البكالوريوس توصيف مراجعة . 1
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المقررات الدراسية في ضوء نظام الساعات . مراجعة توصيف 2

 قومية المتبناة وفي ضوءالمعتمدة وفقا للمعايير األكاديمية ال

 سوق العملحتياجات إ

           * 

          * * * . مراجعة وتقويم البرنامج األكاديمي3

 التصحيحية جراءات اإل.متابعة  تقارير األداء للكلية و4

 

* 

* * * * * * * * * * 

 

 الغاية الثانية: تطوير منظومة بحثية محدثة ومبدعة

 تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيطامن: الثستراتيجي إلاالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2023 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ  ويولي  ويوني  مايو 

ثة في ة المعاونة على التقنيات الحدي. تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئ2

 * * * * * * * * * * * * البحث العلمي

 . دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية3

 
* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * . تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدولي 4

       *      سنانواأل وجراحة الفم مؤتمرات علمية متخصصة في طب  .تنظيم5

 

 ا ودولياا واقليمي  التاسع: توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي  ستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  و الخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

يناير 

2023 
 رسما فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ وليوي  ويوني  مايو 
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اث تشجيع الشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وعلمية متميزة الستحد .1

 Joint Degreesبرامج ودرجات علمية مشتركة 

 

* * * * * * * * * * * * 

حتياجات إ  تلبي العليا الدراسات لمرحلة تعليمية برامج . إستحداث2

 اقليمي  إ ا ولي  مح العمل سوق فى الخريجين

* * * * * * * * * * * * 

 ومستدامة تسوق للخدمات التطبيقية للكلية متميزةالغاية الثالثة: زيادة قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية وبيئية 

 البيئة  ةتنميو العاشر : تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط ستراتيجي اإلالهدف 

 * * * * * * * * * * * * لخدمة المجتمع المحلي. تنظيم قوافل طبية 2

            * مراجعة وتحديث لوائح الوحدات التي تخدم المجتمع المحيط .3

تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لخدمة المجتمع  .4

 والبيئة المحيطة

* * * * * * * * * * * * 

 المجتمعية ةالخدمـة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة المبنية علي أُســس الحادي عشر: الشراكـستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

يناير 

2023 
 مارس فبراير

 

 بريلأ
 غسطسأ ويولي  ويوني  مايو 

ن يات بما يسهم في تفعيل المشاركة بيابرام  بروتوكالت/ اتفاق .1

 الكلية والجهات المختلفة
* * * * * * * * * * * * 

 الثاني عشر: زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمعستراتيجي اإلالهدف 

 األهداف اإلستراتيجية  والخطط والبرامج التنفيذية
سبتمبر 

2022 
 ديسمبر نوفمبر كتوبر أ

يناير 

2023 
 مارس رايرفب

 

 بريلأ
 غسطسأ ويولي   ويوني  مايو 

 قليميةإو /. عمل ندوات مشاركة مجتمعية مختلفة تثقيفية1
* * * * * * * * * * * * 

 . تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة2

 في الفاعليات التنموية

* * * * * * 
* * * * * * 
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 تنفيذيةخطة المتابعة والتقييم للخطة ال

 2024-2023الخطة التنفيذية لعام أنشطةمتابعة 

 للسنة االولي 0242-2019للخطة االستراتيجية  إلجراءات التصحيحية الخاصة بالخطة التنفيذيةوا التوصيات(: نموذج المتابعة و11جدول رقم) 
 تطوير منظومة تعليمية جامعية مميزة يدعمها تميز مؤسسي وبشريالغاية األولى : 

 وتطوير البرامج األكاديمية والمهنية للكليةستحداث إ: ول األ ف اإلستراتيجيالهد

 

 

 .%60: أقل من 1ومستوي  ،%80% الي أقل من  60: من 2ومستوي  ،%80: فوق 3: مستوي حظةمال

 مسئول التنفيذ األنشطة الفرعية

اإلطار الزمني 

 داءألا مؤشر  )ربع سنوي(
 داءألا مستوى 

 المخرجات الفعلية

1 2 3 4 3 2 1 
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 م2024-2019إجمالي التكلفة المتوقعة للخطة التنفيذية الستراتيجية الكلية  (12 جدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟؟؟ التكلفة المتوقعة/ألف جنية ستراتيجىاإل تكلفة الهدف   م

 2000000 والمهنية بالكليةية كاديماألوتطوير البرامج ستحداث إ 1

2 
تطوير لالدولة المصرية تجاه إالتدريس والتعلم بما يتفق مع ستراتيجيات إتطوير 

 1500000 التعليم الجامعي

 500000 بالكليةكاديمية األتنمية وتطوير الكوادر البشرية والقيادات  3

 ؟؟؟ات سوق العملالهدف الرابع: تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغير 4
1200000 

 

5 
لوجية تطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنو

 للكلية والمعلوماتية
10000000 

6 
 ريجينالخبرامج تدريبية عالية الجودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب  ستحداث إ

 )الدبلومات المهنية(
1500000 

 500000 ومة الكلية لضمان جودة التعليمرفع كفاءة أداء منظ 7

8 
ع تحفيز منظومة البحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتم

 المحيط.
2500000 

 750000 اا ودولي  ا واقليمي  توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محلي   9

 2500000 وتنمية البيئة تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط 10

11 
مبنية علي الشراكــة مع الهيئات والجهات التنموية الحكوميــة وغير الحكوميــة ال

 أُســس الخدمه المجتمعية
1000000 

 1000000 زيادة الوعي البيئي والمشاركة في قضايا المجتمع 12

 25000000 في السنوات الخمس  إجمالي التكلفة المتوقعة للخطة 
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 الثامن الباب

 التنفيذ لياتآالمعوقات والمخاطر و
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 المخاطر التي تواجه تطبيق الخطة اإلستراتيجيةدارة إ

 

 . معوقات ومشاكل األداء8-1
 بالسلب على تنفيذ  وأعمال الكنترول مما قد يؤثرمتحانات واإلأعضاء هيئة التدريس بأعمال ومهام التدريس نهماك إنشغال وإ

  .بنود وأنشطة الخطة التنفيذية

  تنفيذية من قبل بعض أو الوعي بأهمية المشاركة في أعمال الجودة والتطوير واألعمال الخاصة بأنشطة الخطة ال هتماماإلعدم

 .أعضاء هيئة التدريس

 لمتوقعة للخطة التنفيذيةالمخاطر المادية والمالية الخاصة بنسب التضخم والتغيير في سعر العملة مما قد يؤثر على الميزانية ا. 

 وتكنولوجيةقتصادية إوبيئة الخارجية مثال تغيرات سياسية مخاطر مرتبطة بال. 

 .العولمة والتطور التقني الهائل والمتسارع والتحديات الخاصة بالتحول في سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم

 ستقاللية إعالي مما يقلل من لعدم مرونة اللوائح والقوانين الصادرة من وزارة التعليم العالي والتي تنظم العمل في مجال التعليم ا

 .الجامعات الخاصة

 مقاومة التغيير. 

  ستراتيجياإل هيئة التدريس والعاملين للفكر عضاء أمقاومة بعض السادة. 

  المصلحة والمستفيدينصحاب أمقاومة التنفيذ من بعض. 

  

 و تقييم المخاطرحتياجات اإل. 8-2

 ليات كل فرد من ملزم للجميع ومحدد ألدوار ومسؤوستراتيجية اإلطة الخطة من مجلس الكلية حيث يكون تطبيق الخعتماد إ

  .خالل منظومة عمل واضحة ومحددة ووفق مؤشرات لألداء قابلة للقياس

 ع كفاءة وجودة العمل التوسع في زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يسهم بتوزيع األعباء ورف

 .توقع في تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية في حال نقص أعدادهم وزيادة أعبائهمالم ؤالتباطويقلل من 

 ألكاديمية وأعضاء هيئة نشر ثقافة الجودة ومفهوم وأهمية التخطيط األستراتيجي بين كافة أفراد الكلية بما يشمل القيادات ا

 .معنويالتدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري و تحفيزهم المستمر المادي وال

  وضمان الجودةعتماد لإلالسعي للحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية.  

 )ية في حالة التغيرات لتغيير الميزانليات آمع وضع  ،وضع هامش تقديري للميزانية المتوقعة )في حال التغيرات في التكلفة

 .محددة ومعتمدةليات آالعنيفة أو التعامل مع المتغيرات وفق 

 

 

  :وياتاألول.3.8 

  .وتطوير البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوسستحداث إ .1

 .ق العملالمتميزة لمواكبة متغيرات سوالعلمية ذات المشاركة العالمية الدراسات العليا  والبرامج .التوسع في 2

ات ومعامل اللغة  امل مهارمن قاعات دراسية، ومعداريين واإل العمل ألعضاء هيئة التدريس والطالب  التطويرالمستمرلبيئة.3

 .لىاآل الحاسب و

 .والخريجين   والطالب  الجهاز اإلداري وأعضاء  المعاونة والهيئة  التدريس أعضاءهيئة تنمية قدرات.4

 .التعليمية ةاألنظمة التكنولوجية والمنصات التعليمية فى العملي  ستخدامإ  فى  تطوير البنية التحتية مع التوسع.5

 .وليادوالنشر الدولي في المجالت العلمية المتخصصة المعتمدة والمصنفة   المختلفة  الطالبية طةاألنش  دعم.6
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 .محدثة ومبدعةشاملة, تطوير منظومة بحثية . 7

 .التعليمية العملية في الجودة  داخل مجتمع الكلية بمايحققكاديمية األ  تطويرالثقافة .8

 .مجلة علمية للكليةر اصدإالعمل على  .9

 ..التوسع فى الخدمات المجتمعية والميدانية والتثقيفية لتعزيز الصحة بالمجتمع المحيط.10

 .عتمادواإل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عتماد إلل. تأهيل الكلية 11
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 : تاسعال بابال

 مراجعال
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 مراجع باللغة العربيةأوال : 

 .2020جامعة المنوفية: اإلستراتيجية العامة لجامعة المنوفية حتى عام  .1

 .2017 - 2012امعة طنطا ج –جامعة طنطــــــــا: الخطة اإلستراتيجية لتوكيد الجودة  .2

 .2005يسمبر د -جامعة اإلسكندرية: إستراتيجية جامعة اإلسكندرية لضمان الجودة واالعتماد  .3

 .2006 -الملك سعود: التخطيط والتطوير الجامعي جامعة  .4

 .2012إلى  2007جــامعة مؤتة: الخطة اإلستراتيجية لتوكيد الجودة من  .5

 .2007(، سبتمبر 11لعدد )ا -، وثيقة أدلة تدريبية SWOTلتحليل من خالل طريقة ا -مركز التميز للمنظمات غير الحكومية  .6

طيط والتخ ( وحدة إدارة مشروعات لتطوير التعليم العالي14والقيادات ) مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .7

  .زارة التعليم العاليو -في التعليم العالي: )المادة العلمية( ستراتيجي اإل

 م.2014/2018امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ج –الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  .8

 م.2014/2019امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ج –ة التكنولوجيا الحيوية الخطة اإلستراتيجية لكلي .9

 م.2018يسمبر د -2017جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أكتوبر  –خطة التحسين لكلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي  .10

  م.2018/2023جامعة عين شمس  –الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب  .11
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