جامعة  6أكتوبر
كلية طب األسنــــــــــــان
الخطة اإلستراتيجية
4102 -4102

هذه الوثيقة
غرض الوثيقة
تتضمن هذه الوثيقة الخطة اإلستراتيجية لكلية طب األسنان – جامعة  6أكتوبر عن
الفترة من  4102إلى 4102

توزیع الوثيقة
یمكن تداول هذه الوثيقة من خالل مكتب عميد كلية طب األسنان ومركز ضمان
الجودة واالعتماد بالجامعة.

حقوق ملكية الوثيقة
هذه الوثيقة ملك لجامعة  6أكتوبر -رقم اإلیداع بدار الكتب (.) 4102/44824
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الفریق التنفيذي

فریق إعداد الخطة اإلستراتيجية
الوظيفة

االسم

أوال :اإلشراف العام
أ.د /يحيى محمود البغدادي

عميد كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر

أ.د/ناهد عماد الدين

أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا

أ.د .شهيرة الدمياطي

أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

ثانيا  :فریق التنفيذ
أ.د /عزة محمد أمين عز
العرب

أستاذ طب الفم جامعة القاهرة

أ.د .جيالن فؤاد الجندي

أستاذ التركيبات الثابتة جامعة القاهرة

د .لمياء أحمد إبراهيم

مدير وحدة ضمان الجودة

د .سها أحمد حسن

مدرس الخلية و األنسجة والوراثة

د .ريهام لطفي عجور

مدرس طب الفم وأمراض اللثة

د .أحمد إبراهيم محروس

مدرس التركيبات المتحركة

ثانيا :فریق المراجعة الداخلية:
االسم
أ.م.د .داليا طه

الوظيفة

التوقيع

مدير مركز ضمان الجودة
واالعتماد بالجامعة

أ.م.د .هالة مصطفى أحمد

عضو مركز ضمان الجودة بالجامعة
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إعتماد مجلس الكلية للخطة اإلستراتيجية

6

االسم

الوظيفة

أ.د یحيى محمود البغدادي

عميد الكلية

أ.د ناهد عماد الدین

أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا

أ.د شهيرة على الدمياطي

أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

أ.د حسناء فؤاد

أستاذ ورئيس قسم هستوباثولوجيا الفم

د.عمرو مصطفى الخولى

أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم
طب الفم

أ.م .د تامر عبد الباري

أمين المجلس

د.لمياء أحمد إبراهيم

مدرس عالج الجذور ومدير وحدة ضمان
الجودة

د.هدیل أحمد صبري

مدرس خواص المواد

أ.د محسن أبى الحسن

نقيب أطباء أسنان الجيزة ( من الخارج)

د/شریف حسن الباسوسى

مديرادارة المستشفيات التعليمية
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التوقيع

اإلعتماد النهائي للوثيقة
توقيع رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجي:
....................................................................
توقيع مدیر مركز ضمان الجودة واإلعتماد:
.....................................................................
توقيع رئيس الجامعة:
.....................................................................
تاریخ إعتماد مجلس الجامعة4102/00/46 :

.....................................................................
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الملخص التنفيذي
يبنى النجاح على أسس التخطيط االستراتيجي القائم على الفهم الصحيح و التحليل الدقيق
لواقع الكلية و إمكانياتها البشرية و المادية .ومن هنا تكمن األهمية التي توليها كلية طب األسنان,
جامعة  6اكتوبرالعداد الخطة اإلستراتيجية المبنية على رؤى علمية تلبى اإلحتياجات اآلنية و
المستقبلية وتشمل رؤية إنمائية وتطويرية ترتقي بالكلية وتساهم في تعزيز مكانتها بين كليات طب
األسنان على المستوى المحلى واإلقليمي.
تأتي الخطة اإلستراتيجية لكلية طب األسنان عن الفترة الزمنية  4102 - 4102باعتبارها
المكون األساسى لخطة التطويرالشاملة التى تتطلع الكلية لتنفيذها وتستعرض هذه الوثيقة المالمح
األساسية لكلية طب األسنان ,جامعة  6أكتوبر وسماتها المميزة ,بدايةً من تاريخ اإلنشاء وبرنامج
طب األسنان وشروط القبول بالكلية ونظام الدراسة بها ونبذه عن القيادة األكاديمية واألقسام
العلمية وكذلك الدرجات العلمية التي تمنحها .كما توضح أيضا تطور أعداد المقبولين والخريجين
خالل الخمس سنوات األخيرة وكذلك أعداد ونسب الخريجين كما تستعرض اإلمكانيات البشرية
ألعضاء هيئة التدريس وخبراتهم والهيكل العلمي والبنية التحتية كما تبين تخطيط الهيكل التنظيمي
وتستعرض إدارات الكلية وأقسامها العلمية ونظام الحوكمة بينها.
تبدأ الوثيقة بإستعراض ف لسفة التخطيط بالجامعة ومنهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية
ومراحلها وذلك في ضوء رؤية ورسالة الجامعة والتى تبنى على أساسها رؤية ورسالة الكلية
معتمدة على مجموعة من القيم والمبادئ الحاكمة التى تقوم عليها دعائم التعليم والتعلم والبحث
العلمى بالكلية  ,كما تلقى الوثيقة الضوء على اإلفتراضات ومؤشرات النجاح التى تستخدم فى قياس
التطور المستمر لعملية التطوير الشامل الذى تقوم به الكلية.
وقد بدأ فریق إعداد الخطة اإلستراتيجية بالتحليل البيئى والذى یتكون من:
-0

تحليل البيئة الداخلية برصد نقاط القوة ونقاط الضعف استنادا إلى معايير اإلعتماد شامال
المؤشرات والعناصر الموضحة به.

-4

تحليل البيئة الخارجية بتحديد أهم الفرص والتهديدات
وقد تم جمع البيانات الالزمة لهذا التحليل من خالل طرق جمع البيانات على النحو
التالى:

 - 0عقد ورش عمل عن أهمية التخطيط اإلستراتيجي واستخدام جلسات العصف الذهني شارك
فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلين عن بعض األطراف ذات الصلة.
كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014
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 -4االستتتبيانات متتن ختتالل استتتخدام النمتتاذج المعتتدة متتن مركتتز ضتتمان الجتتودة بالجامعتتة :نمتتوذج
التعرف على نقاط القوة والضتعف ونمتوذج التعترف علتى الفترص والتهديتدات وفيهتا تتم استتطال
رأى أعضتتاء هيئتتة التتتدريس و الهيئتتة المعاونتتة بكامتتل عتتددها وحتتوالي  %42متتن اجمتتالى عتتدد
الطالب بالكلية (حتوالى 211طالتب و طالبتة) و  %21متن عتدد أطبتاء االمتيتا المستجلين بالكليتة
(حوالي  011طبيب ).
 -3المقابالت والتي تمت مع فئات مختلفة منها عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام ومديري
اإلدارات داخل الجامعة كما تمت مع أطراف مجتمعية خارج الكلية ( نقابة أطباء األسنان ومديري
المستشفيات وأولياء األمور)
 -2السجالت والمخاطبات الرسمية .

وقد تم التحقق من كافة البيانات وإستخدام المعلومات في التحليل الرباعي والذي شمل أبر
نقاط القوة وكذلك مواطن الضعف في البيئة الداخلية وأيضا الفرص والتهديدات في البيئة
الخارجية (  )SOWT analysisثم تم إجراء التحليل الثنائي ) )TOWSللوصول إلى
اإلستراتيجيات المناسبة  .تشير الوثيقة أيضا إلى دراسة الوضع التنافسي ومنهجية تحليله
والمجاالت الرئيسية التي تم االتفاق عليها في استخالص الوضع التنافسي والذي شمل على عدة
كليات مناظرة خاصة وحكومية وأيضا إقليمية .كما عنى الفريق بتحديد الغايات واألهداف
اإلستراتيجية للخطة والتى إشتملت على اثنا عشرة هدفا ثم تم االتفاق على السياسات المستقبلية
التي تساعد على تقليص هذه الفجوة في ضوء توجهات الجامعة وإحتياجات المجتمع المحيط وبعد
ذلك اعدت الخطة التنفيذية لتفصل برامج و أنشطة التنفيذ وخطوات العمل الال مة لتنفيذها وتحدد
على نحو دقيق المسئول عن التنفيذ وتقدر الفترة الزمنية ومؤشرات التنفيذ والميزانية التقديرية
الال مة والتى تقدر بخمسه وعشرون مليون ومائتان وثمانية عشرألف جنيه (.)42,425,111
وقد أفرد وقتا كافيا في إ عداد هذه الخطة حتى تم هذا العمل بتوفيق هللا تعالى ثم بجهود فريق
العمل ومساندة الزمالء ودعم ورعاية إدارة الكلية والجامعة .ويحدونا أمل كبير في أن تتضافر
جهود جميع العاملين بالكلية للسير قدما إلنجاح هذه الخطة بإذن هللا تعالى.
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البيانات الوصفية لكلية طب األسنان – جامعة  6أكتوبر
اسم المؤسسة :

كلية طب األسنان

نوع الموئسة :

كلية

أسم الجامعة التابعة لها المؤسسة :

جامعة  6أكتوبر

نوع الجامعة :خاصة
الموقع الجغرافي :
المحافظة  :الجيزة
المدینة  6 :أكتوبر
تقع كلية طب األسنان داخل الحرم الجامعي لجامعة  6أكتوبر والتى تقع في موقع متميز من مدينة
 6أكتوبر على بعد  42دقيقة بالسيارة من قلب القاهرة ,وتتصل بالقاهرة بعدة طرق رئيسية
كمحور  46يوليو والطريق الدائري وشار الهرم من ميدان الجيزة.
وقد أنشئت وصممت الكلية بأحدث تكنولوجيا حيث تم تجهيزها بأحدث األجهزة األلمانية في مجال
طب األسنان.
تاریخ التأسيس  :سبتمبر 0225
مدة الدراسة  :خمس سنوات  ,تنقسم كل سنة دراسية الى فصلين دراسيين و يؤدى الخريج سنه
تدريب إجبارية ( االمتيا ) في أقسام الكلية المختلفة ومستشفيات و ارة الصحة تحت إشراف
الكلية.
لغة الدراسة :

اإلنجليزية

شروط القبول:
 .0أن يكتتون المتقتتدم مستتتوفى لكتتل شتتروط القبتتول التتتي أقرهتتا مجلتتس الجامعتتة طبقتتا لقتتانون تنظتتيم
الجامعات الخاصة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
 .4أن يكون الطالب حاصال على مجمو درجات في الثانوية العامة أو ما يعادلها ال يقل عتن الحتد
األدنى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بشتأن إنشتاء الجامعتة وعتن الحتد األدنتى التذي
يقرره مجلس الجامعات الخاصة كل عام.
 .3أن يكون حاصال على جميع المواد المؤهلة لاللتحاق بكلية طب األسنان.
 .2أن يجتا بنجاح اختبارات القدرات والقبول التي يحددها مجلس الكلية.
كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014
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نظام الدراسة بالكلية :
 .0إ تبعت الكلية عند نشأتها نظام الساعات المعيارية ثم تحولت لنظام الساعات المعتمدة منذ العام
الجامعي  4112 -4115حيث يقسم العام األكاديمي إلى فصلين دراسيين أساسيين ( الخريف
والربيع ) باإلضافة إلى الفصل الدراسي الصيفي ويتكون البرنامج من خمس مستويات على
مدى خمس سنوات باإلضافة الى  04شهر تدريب ( التدريب الميداني ) وهى سنة تدريبية
إجبارية بالمستشفيات التعليمية تحت إشراف هيئة التدريس بالكلية والمشرفين الذين يعينهم
مجلس الكلية لإلشراف على التدريب .ويتم توعية وإعالم الطالب بمسار البرنامج والمقررات
التي يدرسها في جميع المستويات.
 .4يستتمح للطالتتب بالتستتجيل فتتي متتا ال يقتتل عتتن  04ستتاعة معتمتتدة و بمتتا ال يزيتتد عتتن  42ستتاعة
معتمتتدة فتتي الفصتتل الدراستتي الواحتتد طبق تا ً لمتطلبتتات المقتتررات الدراستتية وبموافقتتة المشتترف
األكاديمي للطالب.
 .3يتطلب الحصول علتى البكتالوريوس أن يكتون الطالتب قتد درس 441ستاعة معتمتدة فتي المتواد
المقتتررة شتتاملة متطلبتتات الجامعتتة (  01ستتاعات) وهتتى  2ستتاعات إجباريتتة لدارستتة الحاستتب
اآللي و  6ساعات للغة اإلنجليزية وشاملة دراسة مواد اختيارية .
 .2يتم تقويم الطالب وحساب المعدل التراكمي على أساس نظتام ( (GPAحيتث يعطتى لكتل مقترر
دراسي عدد من الساعات المعتمدة على حسب ثقل المقرر من حيث كونته مقترر نظتري فقتط أو
نظري +عملي أو نظري+عملي+اكلينيكى.
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األقسام العلمية:
0

قسم الهستوباثولوجــــــــــــــــــــي

4

قسم االستعاضة الصناعية

3

قسم عالج االسنان التحفظي

2

قسم عالج أمراض الفــــــــــــــــــــــــم

5

قسم جراحة الفـــــــــــــــــم والتخدیر

6

قسم طب أسنان األطفال
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الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة :

بكالوریوس طب وجراحه الفم و األسنان المعادل من المجلس األعلى للجامعات المصرية
برقم  412بتاريخ  4113|2|3ويتم تجديده دوريا.

عدد الوحدات ذات الطابع الخاص :
أ-
العام الدراسي
اإلجمالي

 0وحدة

بيان أعداد الطالب المقبولين خالل الخمس سنوات األخيرة

4101/4112

4100/4101

4104/4100

4103/4104

4102/4103

مصرى

وافد

مصرى

وافد

مصرى

وافد

مصرى

وافد

مصرى

وافد

441

58

082

67

334

05

312 27 315

41

اإلجمالي
العام

450

478

327

342

354

ب -مجموع أعداد الطالب خالل الخمس سنوات األخيرة
4101/4112

4100/4101

4104/4100

4103/4104

4102/4103

0657

0634

0744

0762

0785

ج -أعداد الخریجين خالل الخمس سنوات األخيرة

14

السنة

أعداد الخریجين

4101/4112

308

4100/4101

435

4104/4100

303

4103/4104

466

4102/4103

407
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د  -تطور أعداد أعضاء هيئة التدریس ومعاونيهم
بيان أعداد أعضاء هيئة التدریس ومعاونيهم في العام الجامعي4103/4104
معين

معار

منتدب

االجمالى

أستاذ

--

5

2

01

أستاذ مساعد

4

1

7

6

مدرس

41

0

06

42

مدرس مساعد

20

-

-

20

معيد

72

-

-

72

ملحوظة  :یتم حساب عدد كل  4منتدبين بواحد معين

بيان أعداد أعضاء هيئة التدریس ومعاونيهم في العام الجامعي4102/4103
معين

معار

منتدب

االجمالى

أستاذ

--

5

00

00

أستاذ مساعد

4

1

7

6

مدرس

02

4

7

45

مدرس مساعد

21

-

-

21

معيد

78

-

-

78
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نسبة أعضاء هيئة التدریس والهيئة المعاونة إلى الطالب 4103/4104
إجمالي عدد الطالب
إجمالي أعضاء هيئة التدریس
إجمالي أعضاء الهيئة المعاونة
نسبة أعضاء هيئة التدریس للطالب
نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب

0762

25
041
32:0
05:0

نسبة أعضاء هيئة التدریس والهيئة المعاونة إلى الطالب 4102/4103
إجمالي عدد الطالب
إجمالي أعضاء هيئة التدریس
إجمالي أعضاء الهيئة المعاونة
نسبة أعضاء هيئة التدریس للطالب
نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب
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فلسفة التخطيط بجامعة  6أكتوبر
تتبني جامعة  6أكتوبر فلسفة تخطيط تقوم علي توجيه كافة األنشطة التي تمارسها الجامعة سواء
كانت أكاديمية أو إدارية أو مالية نحو التركيز على وضع آليات مرنة لعمليات التطوير والتحسين
المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب ,وإعداد الكوادر القادرة علي المنافسة في سوق
العمل داخليا ً وخارجيا وكذلك تحقيق رضا األطراف المعنية وأصحاب المصلحة .وترجع أهمية
إتبا الفلسفة السابقة إلى عدد من االعتبارات أهمها:
 التغير المستمر في إحتياجات ومتطلبات سوق العمل ,والمتمثل بالحاجة إلى فتح
تخصصات جديدة والتركيز على الجانب التطبيقي والتكنولوجي وتعاظم أهمية ودور
المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع مما يستلزم تبني عمليات التخطيط
المستمر وطويل األجل.
 تعاظم أهمية االرتقاء بمستوى الخريجين أكاديميا ومهنيا وربط مخرجات التعلم وبرامج
الجامعة المختلفة بمتطلبات سوق العمل وبشكل متوائم.
 ضرورة تطوير نظام لضمان الجودة يرتكز على خلق فرص التحديث والتطوير المستمرين
و التي تشمل كافة العمليات واإلجراءات األكاديمية واإلدارية.
من هنا ,فإن إعداد الخطط اإلستراتيجية سواء على مستوى الجامعة ,أو على مستوى
كلياتها المختلفة يمثل خريطة الطريق التي تقود الجامعة وكلياتها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية
ورسالتها ,انطالقا من وضعها الحالي ومن خالل االستخدام األمثل لنقاط القوة والفرص المتاحة من
جهة ,والتغلب علي نقاط الضعف والتهديدات من جهة أخرى.
وتأمل كلية طب األسنان – جامعة  6أكتوبر أن تعمل الخطة اإلستراتيجية على تحقيق
رؤية ورسالة الكلية ,وأن تسهم في تحقيق رسالة الجامعة من خالل تطوير اإلجراءات واآلليات
واإلمكانات المتاحة وإعادة ترتيب أولوياتها واستغاللها االستغالل األمثل ,وذلك الى جانب الربط
بين األهداف الموضوعة و الوسائل واإلجراءات المناسبة وتطوير خطط عمل تترجم اإلستراتيجية
ضمن برنامج أولويات مناسب يراعي المصادر المتاحة لذلك ,فضالً عن إتاحة الفرصة لقياس
كفاءة وفاعلية النتائج المتحققة من خالل وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس يتم متابعتها بإستمرار.
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منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية طب األسنان
تم إعداد الخطة اإلستراتيجية عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض تضم ممثلي أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم واإلداريين ,والطالب ,والخريجين وأصحاب العمل  ,كانت اللجنة هى حلقة
الوصل بين الكلية وجميع األطراف المعنية  .تتكون الخطة من المراحل الثالثة الرئيسية المتمثلة في
دراسة وتحليل الوضع الراهن كخطوة أولي ,يليها إستخراج وتحديد األهداف اإلستراتيجية كخطوة
ثانية ,ثم وضع الخطة التنفيذية التي تتضمن مجموعة األنشطة واألعمال التي تقود إلي تحقيق
األهداف ,وتحديد مسئولية وتوقيت التنفيذ ومصادر التمويل والموارد الال مة للتنفيذ ومؤشرات
اإلنجا .

مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية:
دراسة وتحليل الوضع الراهن من اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة وتحديد مجاالت التميز في
الكلية ثم دراسة الممارسات الفعلية بالكلية في ضوء الرسالة وتحديد مدى تطابقها مع معايير ضمان
الجودة واإلعتماد  .تم تجميع وإمداد اللجنة بالبيانات المتاحة في الكلية أو الجامعة والال مة إلعداد
الخطة .وقد تم إستيفاء ومراجعة عناصر التحليل الرباعي  SWOTاعتمادا على البيانات المجمعة
من المجموعات البؤرية ) (focus groupsو اإلستبيانات وإستطالعات الرأى.
كما استعانت اللجنة بأصحاب العمل لتقييم أداء الخريج إلى جانب التواصل مع الخريجين
للوقوف على توجههم الوظيفي ومدى قدرتهم على تلبية إحتياجات المجتمع.
كما تشمل الوثيقة الخطة التنفيذية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية على مدار خمس سنوات وكذلك
ملحقا ً يوضح السياسات العامة للكلية وكيفية تجنب المخاطر والتحديات وعناصر نجاح الخطة
وآليات التقييم والمتابعة .
هذا وتقوم الكلية بتنفيذ مراحل الخطة من خالل خطوات العمل التالية:
 تكوين فريق التخطيط اإلستراتيجي.
 اإلعداد ألعمال التخطيط اإلستراتيجي وتحديد المنهجية واألدوات.
 تدريب فريق العمل.
 تحديد المرجعيات األساسية للخطة.
 تحديد رؤية ورسالة وقيم الكلية.
 تحديد الهدف من الخطة.
 دراسة وتقييم الوضع الراهن للكلية من خالل دراسة البيئة الداخلية والخارجية.
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 تحديد أهم نقاط القوة والضعف ,والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية عن طريق األدوات
المختلفة لجمع المعلومات من استبيانات موجهة لمختلف األطراف الداخلية و كذلك
المقابالت الشخصية و االجتماعات الدورية و التي استخدم فيها عمليات العصف الذهني و
شملت أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و خريجي الكلية و أطباء االمتيا والطالب
اإلداريين و الفنيين  .و تمت مشاركة األطراف الخارجية و التى شملت و ارة الصحة و
النقابة العامة ألطباء األسنان و الملحقات الثقافية لسفار ات دول الطالب الوافدين و أولياء
أمور الطالب و أصحاب العيادات الخاصة و مراكز طب األسنان التي تقوم بتوظيف
خريجي الكلية الى جانب أساتذة طب األسنان في الكليات المختلفة.


دراسة الوضع التنافسي للكلية

 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف.
 تحديد وصياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية بمشاركة األطراف الداخلية و
الخارجية السابق ذكرها.
 تحديد برامج العمل واألنشطة و وآليات التنفيذ الال مة لتحقيق األهداف.
 وضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية.
 عرض الخطة علي المجالس الحاكمة إلعتمادها.
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رؤیة جامعة  6أكتوبر
تستتتعى جامعتتتة  6أكتتتتوبر أن تكتتتون صتتترحا متميتتتزا ورائتتتدا للتعلتتتيم الجتتتامعي المتميتتتز
محليا وإقليميا.

رسالة جامعه  6أكتوبر
تلتتتتزم جامعتتته  6أكتتتتوبر بإعتتتداد ختتتريجين علتتتى مستتتتوى الكفتتتاءة والمهتتتارة الال متتتة
لستتتتوق العمتتتتل متتتتن ختتتتالل تقتتتتديم بتتتترامج تعليميتتتتة تلتتتتتزم بمعتتتتايير مرجعيتتتتة تكستتتتب
الطتتتتتالب المعرفتتتتتة المتميتتتتتزة ,والمهتتتتتارات التتتتتتي تعتتتتتز قتتتتتدرتهم علتتتتتى المنافستتتتتة ,
وكتتتتذلك تتتتتوفير البيئتتتتة التعليميتتتتة الداعمتتتتة لعمليتتتتة التتتتتدريب والتتتتتعلم المستتتتتمر .كمتتتتا
تلتتتتتتتتزم الجامعتتتتتتتة بتتتتتتتدعم وتقتتتتتتتديم األبحتتتتتتتاث التطبيقيتتتتتتتة والختتتتتتتدمات المجتمعيتتتتتتتة
المتميزة,وفتتترص الشتتتراكة المحليتتتة والعالميتتتة فتتتي إطتتتار متتتن الحتتترص علتتتى القتتتيم
ودعم الهوية.

رؤیة كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر
تطمح كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر أن تكون من الكليات الرائدة في مجال التعليم
الطبي وخدمة المجتمع و البحث العلمى في فن و علم طب األسنان.

رسالة كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر
تلتزم كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر بإعداد خريج قادر على تقديم رعاية طبية
شاملة و متكاملة فى مجال طب الفم و األسنان و تقديم الخدمات العالجية للمجتمع
المحيط و التركيز على األبحاث التطبيقية فى اطار من الممارسات المهنية األخالقية.
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القيم الحاكمة

المسئولية
المشاركة
االلتزام
الشفافية
العدالة
السعي إلى التميز

22

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

اإلفتراضات األساسية لنجاح الخطة
تقوم خطه الكلية اإلستراتيجية على االفتراضات اآلتية:
 إرادة كل من إدارة الجامعة والكلية على تطویر الكلية والسعي إلى تميزها.
 تعاون إدارة الجامعة والكلية في دعم وتنفيذ أهداف الخطة.
 وجود الموارد البشریة والمادیة الكافية لتنفيذ الخطة.
 تضافر جهود العاملين بالكلية من الفئات المختلفة لتنفيذ الخطة.
 اإللتزام بإتباع معایير واضحة لألداء.
 اإلستعانة بالتقييم الدوري من خالل مراجعين مناظرین واستشاریين داخليين.

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014
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التحليل البيئي
تحليل البيئة الداخلية والخارجية
أوال  :تحليل البيئة الداخلية
الهيكل التنظيمي
نقط الضعف

نقط القوة
 -وجود هيكل تنظيمي معلن يحدد معظم

 الهيكل غير مستكمل وبعض لجانالكلية غير مدرجه بالهيكل.

المسؤليات و مالئم لطبيعة الكلية.
 -وجود لجنه األ مات والكوارث

 -لجنه األ مات والكوارث غير مفعله.

 -وجود توصيف وظيفي متبع يشمل

 عدم تفعيل التوصيف الوظيفي لبعضالوظائف اإلدارية.

معظم العاملين داخل الكلية .
 -تطبيق قواعد التوصيف الوظيفي فيما

 -لجان وحده ضمان الجودة غير مشكله.

يخص العمل واإلعارات واالنتدابات
داخل الكلية.
 وجود وحدة ضمان الجودة بالكليةووجود مركز ضمان الجودة بالجامعة
 يشارك مدير الوحدة في مجلس الكليةبعرض ومناقشة قضايا الجودة .

القيادة والحوكمة
نقط القوة
 وجود خطة تدريبية لتنمية المهاراتاإلداريه للقيادات األكاديمية.

نقط الضعف
 عدم كفاية القيادات األكاديمية -عدم كفاية الدورات التدريبية الموجهة

 نمط القيادة قائم على التفويض وتو يعالمسؤوليات اإلدارية في اتخاذ بعض

للقيادات األكاديمية.
 -ال يوجد مشاركة من أعضاء هيئة

القرارات مما يسهل العمل ويوفر الوقت.

التدريس في اختيار القيادات
األكاديمية
-
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القيادة والحوكمة
نقط الضعف

نقط القوة
 يقوم ترشيح و اختيار القيادات األكاديميةعلى وجود معايير واضحة ومعلنه .
 يساهم مجلس الكلية بمناقشة القراراتالخاصة بالتعليم والتعلم .

 عدم كفاية القيادات األكاديمية عدم كفاية الدورات التدريبية الموجهةللقيادات األكاديمية.
 -ال يوجد مشاركة من أعضاء هيئة

 وجود خطة تدريبية لتنمية المهاراتاإلدارية للقيادات األكاديمية .

التدريس في اختيار القيادات
األكاديمية

 توجد إداره للمعلوماتية و قواعد بياناتمستخدمه ومفعله.
-

يوجد وحده ذات طابع خاص تابعة
للمستشفى الجامعي تساهم فيها الكلية.

المصداقية واألخالقيات
نقط القوة
 صدق المعلومات المنشوره على موقعالجامعة .
 وجود دليل لحماية الملكية الفكرية.-

الحرص على ضمان العدالة وعدم

نقط الضعف
 عدم كفاية اإلجراءات التي تتبعها الكليةللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
 ال يوجد لجنة ألخالقيات البحث العلمي. -عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع

التحيز وذلك في إطار اللوائح التي

المعلومات المنشورة أوالمتداولة عن

تستوجب تجنب التعارض في المصالح.

الكلية والتحقق من صحتها.

 يوجد ميثاق معلن لألخالقيات المهنية. يوجد نظام وآلية لتلقى ومتابعة الشكاوىوالمقترحات.
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الجهـــــاز اإلداري
نقط القوة

نقط الضعف

 -وجود آلية لقياس مستوى الرضا

 عدم مالئمة خطة تدريب الجها اإلداريلإلحتياجات المتجددة لإلداريين .

الوظيفي للعاملين .
 وجود خطة لتدريب الجها اإلداري.

 عدم إتخاذ اإلجراءات التدريبية الكافية طبقالنتائج تحليل استبيانات الجها اإلداري .
 شكوى بعض اإلداريين من ضعف الرواتب عدم توافر أماكن كافية لإلداريين للقيام بمهامالوظيفة بكفاءة .

المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة
نقط القوة
 تقوم الكلية بتوعية جميع األطرافبأنشطة الخطة المجتمعية.
 فاعلية دورالقوافل العالجية فيخدمة المجتمع.
 تقدم الكلية جميع الخدمات العالجيةللمرضى بالمجان.
 تمثيل األطراف المجتمعية بمجلسالكلية.
 قياس رضا األطراف المجتمعيةعن خدمات المجتمع .
تشارك األطراف المجتمعية في
معظم أنشطة الكلية .

26
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نقط الضعف
 عدم وجود خطه لخدمة المجتمع . ال يوجد توثيق دقيق لألنشطة المجتمعيةالمنفذة .
 ضعف االستفادة من نتائج قياس الرضاالمجتمعي كما يتم بصوره غير منتظمة
 قلة الموارد المالية لدعم الخدماتالمجتمعية.

المـــــــوارد
نقط القوة
 تتوافر المباني والتجهيزات المادية لتحقيقرسالة الكلية.
-

نقط الضعف
 عدم توافر أجهزة العرض في بعضقاعات التدريب العملي/االكلينيكى.

تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة

 -عدم توافر مرافق كافيه (توصيالت

لتحقيق األمن والسالمة في مباني الكلية.

مياه وصرف) لبعض المعامل.

 وجود خطه مفعله قائمة على عقود مبرمهللصيانة الدورية للبنية التحتية والمرافق.
 الكلية لها موقع الكتروني باللغتين العربيةواإلنجليزية.

 عدم وجود آلية لتحديث الموقعااللكتروني للكلية دوريا.
 عدم كفاية أجهزة الحاسب األلىبالكلية.

 -توافر المنشئات والمالعب وقاعات

 -خدمة اإلنترنت غير متاحة للجميع.

العروض الفنية والمرافق لممارسة

 -نقص كفاءة بعض عمليات الصيانة

النشاط الطالبي.

الدورية لألجهزة.
 عدم االستخدام األمثل للخاماتوالكيماويات الال مة لعالج
المرضى.

التقویم المؤسسي وإدارة نظم الجودة
نقط الضعف

نقط القوة
 -وجود وحده ضمان الجودة.

 -التقويم المؤسسي اليتم بصورة دورية

 -تقوم الوحدة بعمل االستقصاءات

 -عدم اإلستفاده من نتائج التقويم الدوري

الدورية عن التقويم المؤسسي والتقويم
المستمر للفاعلية التعليمية والتقارير
السنوية.
 -وجود مركز ضمان الجودة بالجامعة

بما يساهم في خطط التطوير.
 محدوديه مناقشه نتائج التقويم معالطالب واألطراف المجتمعية.
عدم كفاية الموارد المتاحة لوحدة
الجودة.
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الطالب والخریجون
نقط القوة
 توفر الكلية نظاماً متكامالً لدعم الطالبأكاديميا ً واجتماعيا وصحيا ً.
 موقع الكلية اإللكتروني يتيح للطالبجميع المعلومات الخاصة بالقبول .
 يتم إعداد و تنظيم برامج تعريفيةللطالب الجدد.
 وجود دليل واف للطالب على موقعالكلية.
 تدعم الكلية األنشطة الطالبية الثقافيةوالرياضية واالجتماعية .
 وجود نظام معلن لإلرشاد االكاديمى. وجود مجمع خدمات طالبية (كافتيريا-بنوك – محال )
 يوجد وسائل لنقل الطالب من وإلىالجامعة
 يقام يوم الخريجين سنويا . تشارك الكلية في عقد ملتقى التوظيفالسنوي بالجامعة
 -يتم عقد المؤتمر الطالبي سنويا.

28
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نقط الضعف
 عدم وجود دليل للخريجين. عدم تفعيل لجنة الخريجين. عدم و جود الئحة لسنة التدريبالميداني.
 عدم وجود توصيف لسنة التدريبالميداني .
 عدم تفعيل آليات لرعاية المتفوقينودعم المتعثرين دراسيا.
 عدم مالئمة أعداد الطالب المقبولينمع أعداد العيادات والوحدات .

المعایير األكادیمية والبرامج التعليمية
نقاط القوة
 يطابق البرنامج التعليمي المعاييراألكاديمية المرجعية القومية )(NARS
 أعضاء التدريس على وعى بالمعاييراألكاديمية المرجعية.

نقاط الضعف
 ال توجد آلية دوريه لمتابعة مدىتطبيق المعاييراالكاديمية.
 محدودية دور األطراف المجتمعيةفي تصميم البرنامج.

 -البرنامج التعليمي الذي تقدمه الكلية متفق

 -ال يتم االستفادة من نتائج المراجعة

مع رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية.

في تحديث وتطوير البرنامج

 المقررات ذات محتوى علمي يسمحللطالب بالتعلم الذاتي.
 يلبى البرنامج و المقررات إحتياجاتسوق العمل (و ارة الصحة و نقابة أطباء
األسنان والمستشفيات الجامعية التعليمية).
 -يوجد توصيف واضح وموثق للبرنامج

 عدم تحقق اإلستفاده المثلى من نتائجتقويم الطالب في تطوير البرنامج
وتطوير استراتيجيه التعليم والتعلم .
 عدم تفعيل المالحظات الواردة فيتقارير المراجعة الداخلية والخارجية
بصورة كاملة بالبرنامج .

التعليمي والمقررات الدراسية التي تقدمها
الكلية .
 تتوافر لدى الكلية إحصائيات موثقة تتعلقبتطور عدد الطالب الملتحقين
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التعليم والتعلم
نقاط القوة
 وجود إستراتيجيه موثقه للتعليم والتعلم. وجود مكتبه إلكترونيه تتوافر بها شبكهاإلنترنت و المراجع العلمية والدوريات

نقاط الضعف
 عدم تفعيل آليات لتقييم تحقق مخرجاتالتعلم المستهدفة بصورة منتظمة.
 -قله تشجيع الطالب على اإلستفاده من

ألحديثه مرتبطة بقواعد المعلومات
العالمية .

الخدمات ألمقدمه من المكتبة.
 -نقص أعداد أعضاء هيئه التدريس في

 وجود نخبه من أعضاء هيئه التدريسذوى الكفاءة في مجال طب األسنان.
-

بعض التخصصات
-

وجود مركز للتعليم االإلكترونى على
مستوى الجامعه.

التدريس على اإلنتداب إلى الكلية .
 -وجود ظاهرة الدروس الخصوصية في

 توافر المدرجات والقاعات التدريسيةوالمعامل المجهزة بآالت العرض

السنوات األخيرة.
-

المختلفة.
 -التواصل المستمر بين أعضاء هيئه

اإلجتماعى.
 الصيانة المستمرة للبنيه التحتيةوالمرافق
 توافر أماكن إقامة للطالب والطالباتبالحرم الجامعي ووسائل لنقل الطالب
-

يادة الكثافة العددية للطالب في
السنوات األخيرة.

 -عدم إنتظام بدء العام الدراسي

التدريس والطالب عن طريق إنشاء
روابط على شبكات التواصل

عدم اإلقبال الكافي من أعضاء هيئة

والفصول الدراسية .
-

طول فترة تسجيل الطالب للمقررات
الدراسية خالل الفصل الدراسي لعدم
وجود نظام تسجيل إلكتروني.

 عدم تزويد الطالب بإفادة راجعة عنمستوى أدائهم في االختبارات.
 -عدم توافر برامج التعلم

وجود تدريب ميداني يدعم اعداد خريج

االلكتروني (interactive distant

قادر على الدخول إلى سوق العمل.

) learning platformالتي تسمح
بالتفاعل بين الطالب وعضو هيئه
التدريس.

30
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التعليم والتعلم
نقاط القوة
 يتم استقصاء أراء الطالب بشكلدوري في المجاالت المختلفة
(المقررات – أعضاء هيئة التدريس –

نقاط الضعف
 نقص أعداد العيادات ووحدات األسنانفي مواجهه أعداد الطالب المتزايدة.
 -توثيق نتائج االمتحانات مركزيا وإهدار

التسهيالت المادية) لدعم العملية

الوقت في التعامل مع الكنترول

التعليمية .

المركزي.

 -وجود منظومة واضحة وضوابط

 -محدودية دور الممتحنين الخارجيين.

حاكمه لعمليه تقويم الطالب تقوم على
العدالة وعدم التمييز.
 تظلمات الطالب يتم التعامل بشكل جديوالبت فيها والتعامل معها في حاله
وجود خطأ.
 عدم األخذ في االعتبار النتائجواالستبيانات الدورية للطالب في
مراجعه إستراتيجيه التعليم والتعلم .
 نقص االهتمام بوسائل متنوعة للتعلمالغير تقليدي.
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أعضـــــــاء هيئه التدریـــــــس
نقط القوة
 -يتم تقييم أداء أعضاء هيئه التدريس

نقط الضعف
-

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة

والهيئة المعاونة وقياس رضاءهم

المعاونة إلى الطالب ال تتفق مع المعدالت

بشكل دوري.

المرجعية.

 -تتالءم التخصصات العلمية ألعضاء

-

اإلستفادة محدودة من استبيانات تقييم

هيئة التدريس مع المقررات التي

أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

يشارك في تدريسها .

واستبيانات قياس رضاءهم في تطوير

 توجد خطة للتعامل مع النقص في أعدادأعضاء هيئة التدريس.
 وجود خطط لتنميه قدرات أعضاء هيئهالتدريس ومعاونيهم .

العملية التعليمية.
-

عدم كفاية أماكن أعضاء هيئة التدريس

للعمل بكفاءة.
-

عدم كفاية اإلعالن عن خطط تدريب

أعضاء هيئه التدريس والتوعيه بأهميتها في
بعض المجاالت.
-

اإلجراءات التي تتعامل مع العجز في

أعضاء هيئة التدريس غير كافية.
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البحث العلمي والدراسات العليا
نقاط القوة
 ينشربعض أعضاء هيئة التدريس العديدمن بحوثهم في المجالت والدوريات
العلمية الدولية.
 -تشجيع القيادات العضاء هيئة التدريس

نقاط الضعف
 ال توجد خطة للبحث العلمي خاصةبالكلية.
 ال توجد موارد مالية مخصصة للبحثالعلمي.

للمشاركة في المؤتمرات المحلية

 -عدم وجود معامل لألبحاث.

والدولية.

 -قلة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة

 تتحمل الجامعة جزء من التكلفة الماديةللنشر الدولي والمشاركة في المؤتمرات
الدولية.
 وجود إتفاقيات دراسات عليا مشتركةمع كليات حكومية مناظرة .

التدريس.
 ال تتحمل الجامعة جزء من نفقاتالدراسات العليا للهيئة المعاونة.
 عدم وجود آلية لمتابعة وتقييم فاعليةبرامج الدراسات العليا المشتركة.

 وجود إتفاقية تبادل أعضاء هيئة تدريسمع OHIO state university
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التقویم المستمر للفاعلية التعليمية
نقاط القوة
 -تقوم لجنة المراجعة الداخلية بمراجعة

نقاط الضعف
 -مناقشة نتائج التقويم مع القيادات

توصيفات وتقارير المقررات الدراسية

األكاديمية وباقي المستفيدين ال تتم

دوريا .

بشكل دوري.

 وجود خطط تنفيذية لتحسين وتعزيزالفاعلية التعليمية.

 ضعف مؤشرات قياس التقييم المستمرللفاعلية .
 عدم تفعيل ومراجعة لوائح المحاسبةوالمساءلة في مجال الفاعلية التعليمية.
 -عدم القيام بتقييم تحقق مخرجات التعلم

المستهدفة بصورة منتظمة.

34
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ثانيا :تحليل البيئة الخارجية
الفرص
 اإلقبال المتزايد على االلتحاق بكلياتطب األسنان .
 دعم الهيئة القومية لضمان جودةالتعليم واإلعتماد لتطوير منظومة
التعليم العالي.

التهدیدات
 تأثر القبول بصعوبة األحوالاإلقتصاديه في الوقت الراهن.
 إنشاء العديد من كليات طب األسنانحديثا و ياده المنافسة بينها.
 -التطور التكنولوجي المتصار

في

 -إهتمام الخريجين بالتعليم المستمر.

تقنيات طب األسنان والحاجة المستمرة

 -النمو المستمر لمجتمع تكنولوجيا

لتطوير نظم الكلية لمواجهه التطور .

المعلومات واال نفتاح على العالم.
 -إمكانية عقد اتفاقيات شراكة مع

 تأثر الطالب بسلبيات منظومة التعليمقبل الجامعي.

جامعات دولية في منح درجات علمية
مشتركة.
 توافر أعداد كبيره من الطالب منالدول المجاورة نظرا للظروف
السياسية التى تمر بها بالدهم.
 -تشجيع الدولة للتعليم الخاص.
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SWOT Analysis
نقاط القوة

نقاط الضعف

 -تطبيق قواعد التوصيف الوظيفي فيما

 -الهيكل غير مستكمل وبعض لجان

يخص العمل واإلعارات واالنتدابات داخل

الكلية غير مدرجه بالهيكل

الكلية.

 -ال يوجد لجنة ألخالقيات البحث

 -يوجد وحدات ذات طابع خاص .

العلمي.

 -وجود دليل لحماية الملكية الفكرية.

 -عدم تلبية خطة التدريب لكافه أوجه

 -الحرص على ضمان العدالة وعدم التحيز

اإلحتياجات التدريبية للجها اإلداري .

وذلك في إطار اللوائح التي تستوجب تجنب

 -ضعف الرضا الوظيفي لإلداريين.

التعارض في المصالح.

-

 -يوجد نظام وآلية لتلقى و متابعة الشكاوى

 -ضعف االستفادة من نتائج قياس

والمقترحات من الطالب.

الرضا المجتمعي .

 -فاعلية دور القوافل العالجية.

 -عدم توافر أجهزة العرض في بعض

 -تقدم الكلية جميع الخدمات العالجية

قاعات التدريب العملي/االكلينيكى.

للمرضى بالمجان.

-

 -يتم قياس رضا األطراف المجتمعية عن

بالكلية.

خدمات المجتمع بصوره دوريه

 -عدم االستخدام األمثل للخامات

 -تتوافر المباني والتجهيزات المادية لتحقيق

الكيماويات الال مة لعالج المرضى.

رسالة الكلية.

 -عدم اإلستفادة من نتائج التقويم

 -تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة

الدوري بما يساهم في خطط التطوير.

لتحقيق األمن والسالمة في مباني الكلية.

 -عدم وجود دليل أو لجنة للخريجين.

-

توافر المنشئات والمالعب وقاعات

عدم كفاية أجهزة الحاسب األلى

 -ال توجد آلية دورية لمتابعة مدى

العروض الفنية والمرافق لممارسه النشاط

تطبيق المعاييراالكاديمية واإلستفادة من

الطالبي.

النتائج في تطوير البرنامج.

 -تقوم وحده ضمان الجودة بعمل

 -محدودية دور األطراف المجتمعية في

االستقصاءات الدورية والتقارير السنوية.

تصميم البرنامج والمقررات .

للتقويم المؤسسي والتقويم المستمر للفاعلية

 -التقويم المؤسسي اليتم بصورة دورية

التعليمية
36
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نقاط القوة
 توفر الكلية الدعم للطالب أكاديميا ًواجتماعيا وصحيا ً.
 يتم إعداد و تنظيم برامج تعريفية للطالبالجدد.

نقاط الضعف
  -عدم األخذ فى اإلعتبار نتائجتحليل االستبيانات الدورية الطالب في
مراجعة إستراتيجيه التعليم والتعلم .
 -نقص االهتمام بتنو وسائل التعلم

 -وجود دليل معلن للطالب.

الغير تقليدي.

 -وجود نظام معلن لإلرشاد األكاديمى .

 -عدم القيام بتقييم تحقق مخرجات

 -يحقق البرنامج المعايير األكاديمية

التعلم المستهدفة بصورة منتظمة.

المرجعية القومية ). (NARS

 -تأخر تسجيل الطالب للمواد الدراسية

 -يلبى البرنامج إحتياجات سوق العمل.

لعدم وجود نظام تسجيل إلكتروني.

 -وجود مكتبة مركزية تتوافر بها شبكة

 -عدم توافر برامج التعلم االلكتروني

اإلنترنت و المراجع والدوريات الحديثة

التي تسمح بالتفاعل بين الطالب وعضو

مرتبطة بقواعد المعلومات العالمية.

هيئة التدريس.

 وجود نخبه من أعضاء هيئه التدريس ذوى-

 -نقص أعداد العيادات ووحدات

الكفاءة في مجال طب األسنان.

األسنان في مواجهه أعداد الطالب

وجود مركز للتعليم االإلكترونى على

المتزايدة.

مستوى الجامعة.

 -توثيق نتائج االمتحانات مركزيا

 الصيانه المستمرة للبنيه التحتية والمرافق. توافر أماكن إقامة للطالب والطالباتبالحرم الجامعي ووسائل لنقل الطالب
 وجود تدريب ميداني يدعم اعداد خريجقادر على الدخول إلى سوق العمل.
 -يتم استقصاء أراء الطالب بشكل دوري

وإهدار الوقت في التعامل مع الكنترول
المركزي
 محدودية االستفادة من تقييم أداءأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و قياس
رضاءهم في تطوير العملية التعليمية.
 -عدم تفعيل خطة العجز والزيادة في

في المجاالت المختلفة لدعم العملية

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

التعليمية و اإلستفاده بها فى ضوء تحليل

 -ال توجد خطة للبحث العلمي بالكلية.

االستبيانات

 -عدم وجود مؤتمر سنوي للكلية.

 -وجود خطط لتنميه قدرات أعضاء هيئة

 -عدم وجود معامل لألبحاث.

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

37

التدريس ومعاونيهم .

 -التوجد خطط لتحسين وتعزيز

 -ينشر بعض أعضاء هيئة التدريس بحوثهم

الفاعلية التعليمية

فى الدوريات العلمية الدولية

 -عدم تفعيل لوائح المحاسبة والمساءلة

 -تتحمل الجامعة جزء من التكلفة المادية

في مجال الفاعلية التعليمية.

للنشر الدولي والمشاركة في المؤتمرات

 -قصور في ثقافة الجودة بالمجتمع

الدولية .تشجيع الدولة للتعليم الخاص

الداخلي بالكلية.
 ضعف مؤشرات قياس التقويم المستمرللفاعلية التعليمية .

الفرص
 اإلقبال المتزايد على اإللتحاق بكلياتطب األسنان .
 تشجيع الدولة للتعليم الخاص دعم الهيئة القومية لضمان جودة التعليمواإلعتماد لتطوير منظومة التعليم العالي.
-

إهتمام الخريجين بالتعليم المستمر.

-

النمو المستمر لمجتمع تكنولوجيا
المعلومات والإلنفتاح على العالم.

-

امكانية عقد اتفاقيات شراكة مع
جامعات دولية في منح درجات علميه
مشتركة.

 توافر أعداد كبيره من الطالب من الدولالمجاورة نظرا للظروف السياسية التى تمر
بها بالدهم.
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التهدیدات
 التغيرات في األحوال اإلقتصاديةوالسياسية محليا وإقليميا.
 إنشاء العديد من كليات طب األسنان حديثابالجامعات الخاصة والحكومية المصرية
وبعض الدول المجاورة.
 الحاجة المستمرة لتطوير نظم الكليةلمواكبه التطور المطرد في تقنيات طب
األسنان وارتفا مستوى الخريج إقليميا
وعالميا.
 تأثر الطالب بسلبيات منظومة التعليم قبلالجامعي.
 التطور المطرد في تقنيات طب األسنانوإرتفا مستوى الخريج إقليميا وعالميا.

البيئة الخارجية

-

-

البيئة الداخلية

الفرص
اإلقبال المتزاید على االلتحاق بكليات طب األسنان .
دعم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لتطویر منظومة التعليم العالي.
اهتمام الخریجين بالتعليم المستمر.
النمو المستمر لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واإل نفتاح على العالم.
إمكانية عقد اتفاقيات شراكة مع جامعات دولية في منح درجات علميه مشتركه.
 توافر أعداد كبيره من الطالب من الدول المجاورة نظرا للظروف السياسية التى تمر بهابالدهم.
تشجيع الدولة للتعليم الخاص.

التهدیدات
 التغيرات في األحوال اإلقتصادیه والسياسية محليا وإقليميا. إنشاء العدید من كليات طب األسنان حدیثا بالجامعات الخاصة والحكومية المصریة والدولالمجاورة.
 الحاجة المستمرة لتطویر نظم الكلية لمواكبه التطور المطرد في تقنيات طب األسنان وارتفاعمستوى الخریج إقليميا وعالميا.
 تأثر الطالب بسلبيات منظومة التعليم قبل الجامعي. -التطور المطرد في تقنيات طب األسنان وارتفاع مستوى الخریج إقليميا وعالميا.
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القوه

 تطبيق قواعد التوصيف الوظيفي فيما یخص العمل واإلشعارات واالنتدابات داخل الكلية. یوجد وحدات ذات طابع خاص . وجود دليل لحمایة الملكية الفكریة. الحرص على ضمان العدالة وعدم التحيز وذلك في إطار اللوائح التي تستوجب تجنب التعارض في المصالح. یوجد نظام وآلية لتلقى و متابعة الشكاوى والمقترحات من الطالب. فاعلية دورالقوافل العالجية في خدمة المجتمع. تقدم الكلية جميع الخدمات العالجية للمرضى بالمجان. یتم قياس رضا األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع بصوره دوریه تتوافر المباني والتجهيزات المادیة لتحقيق رسالة الكلية. تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة في مباني الكلية. توافر المنشئات والمالعب وقاعات العروض الفنية والمرافق لممارسه النشاط الطالبي. تقوم وحده ضمان الجودة بعمل االستقصاءات الدوریة والتقاریر السنویة للتقویم المؤسسي والتقویم المستمر للفاعليةالتعليمية
 توفر الكلية الدعم للطالب أكادیميا ً واجتماعيا وصحيا ً. یتم إعداد و تنظيم برامج تعریفية للطالب الجدد. وجود دليل معلن للطالب. وجود نظام معلن لإلرشاد االكادیمى . یحقق برنامج الكلية المعایير األكادیمية المرجعية القومية ( . )NARS یلبى البرنامج و المقررات إحتياجات سوق العمل. وجود مكتبه مركزیه تتوافر بها شبكه اإلنترنت و المراجع العلمية والدوریات ألحدیثه مرتبطة بقواعد المعلومات العالمية. وجود نخبه من أعضاء هيئه التدریس ذوى الكفاءة في مجال طب األسنان. وجود مركز للتعليم االإلكترونى مركزي على مستوى ألجامعه. الصيانة المستمرة للبنيه التحتية والمرافق. توافر أماكن إقامة للطالب والطالبات بالحرم الجامعي ووسائل لنقل الطالب یتم استقصاء أراء الطالب بشكل دوري في المجاالت المختلفة لدعم العملية التعليمية واإلستفاده بها في ضوء تحليلاالستبيانات
 وجود خطط لتنميه قدرات أعضاء هيئه التدریس ومعاونيهم . ینشر بعض أعضاء هيئة التدریس العدید من بحوثهم في المجالت والدوریات العلمية الدولية -تتحمل الجامعة جزء من التكلفة المادیة للنشر الدولي والمشاركة في المؤتمرات الدولية

-العمل على تاصيل روح العمل المؤسسى

 طرح برامج وخدمات متطورة تالئم متطلبات واحتياجات متلقي الخدمة. العمل على تطویر األنظمة الداخلية والهيكل االدارى تطویر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى -تطویر البنية التحتية

تحقيق معایير االعتماد االكادیمى
تطویر برامج البحث العلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتها.
السعى نحو انشاء برامج الدراسات العليا

الضعف

 الهيكل غير مستكمل وبعض لجان الكلية غير مدرجه بالهيكل ال یوجد لجنة ألخالقيات البحث العلمي. عدم تلبيه خطه التدریب لكافه أوجه ا إلحتياجات التدریبية للجهاز اإلداري . ضعف الرضا الوظيفي لإلداریين. عدم وجود خطة لخدمة المجتمع . ضعف االستفادة من نتائج قياس الرضا المجتمعي . عدم توافر أجهزة العرض في بعض قاعات التدریب العملي/االكلينيكى. عدم كفایة أجهزة الحاسب األلى بالكلية. عدم االستخدام األمثل للخامات والكيماویات الالزمة لعالج المرضى. عدم اإلستفاده من نتائج التقویم الدوري بما یساهم في خطط التطویر. عدم وجود دليل أو لجنة للخریجين. ال توجد آلية دوریه لمتابعة مدى تطبيق المعایيراالكادیمية واإلستفاده من النتائج في تطویر البرنامج. محدودیة دور األطراف المجتمعية في تصميم البرنامج والمقررات . التقویم المؤسسي الیتم بصورة دوریة عدم األخذ في االعتبار نتائج تحليل االستبيانات الدوریة الطالب في مراجعة إستراتيجيه التعليم والتعلم . نقص االهتمام بتنوع وسائل التعلم الغير تقليدي. عدم القيام بتقييم تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بصورة منتظمة. تأخر تسجيل الطالب للمواد الدراسية لعدم وجود نظام تسجيل إلكتروني. عدم توافر برامج التعلم االلكتروني التي تسمح بالتفاعل بين الطالب وعضو هيئه التدریس. نقص أعداد العيادات ووحدات األسنان في مواجهه أعداد الطالب المتزایدة. توثيق نتائج االمتحانات مركزیا وإهدار الوقت في التعامل مع الكنترول المركزي محدودیة االستفادة من تقييم أداء أعضاء هيئة التدریس ومعاونيهم و قياس رضاءهم في تطویر العملية التعليمية. عدم تفعيل خطه العجز والزیادة في أعضاء هيئة التدریس والهيئة المعاونة . ال توجد خطة للبحث العلمي بالكلية. عدم وجود مؤتمر سنوي للكلية. عدم وجود معامل لألبحاث. ال توجد خطط لتحسين وتعزیز الفاعلية التعليمية عدم تفعيل لوائح المحاسبة والمساءلة في مجال الفاعلية التعليمية. قصور في ثقافة الجودة بالمجتمع الداخلي بالكلية. ضعف مؤشرات قياس التقييم المستمر للفاعلية . التحدیث و التطویر المستمر للبرنامج األكادیمي بما یحقق متطلبات سوق العمل. التركيز على تحقيق جودة المخرجات. تطویر نظم تقویم الطالب -العمل على تطویر منظومة الدعم الطالبى.

تحسين الوضع التنافسى للكلية.
العمل على تاهيل و تدریب اعضاء هيئة التدریس.

تحليل الوضع التنافسي
إتبع فريق الخطة اإلستراتيجية في دراسة الوضع التنافسي للكلية منهجية تعتمد على تحديد واإلتفاق على
المجاالت الرئيسية الضرورية إلستخالص الوضع التنافسي للكلية و قد تم تحديد هذه المجاالت على الوجه
التالي:
 .0البرامج التعليمية
 .4األنشطة والبرامج التدريبية
 .3أعضاء هيئه تدريس
 .2الطالب الوافدون
 .2خدمات الدعم الطالبي
 . 6الموارد المادية و المالية الال مة لدعم العملية التعليمية
 .7برامج الدراسات العليا
و قد قام فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية بالمشاركة في ورشة عمل عقدتها وحدة ضمان الجودة
بكلية طب وجراحة الفم واألسنان جامعة القاهرة في ابريل  4102و الذي ضم جميع مديري وحدات الجودة
في كل كليات طب األسنان الحكومية و الخاصة وتم مناقشة األوضا في كل كلية و مقارنتها و عليه تم تحديد
الموقف مقارنة بالكليات األخرى.
و قد قامت الكلية بالمقارنة مع الكلية األقدم في جمهورية مصر العربية وهى كلية طب وجراحة الفم
واألسنان جامعة القاهرة واحدي كليات طب األسنان الخاصة و التى يرجع تاريخ إنشائها إلى ذات التوقيت
الذي أنشئت فيه كلية طب األسنان جامعة  6أكتوبر و التى تقترب منها من حيث الموقع الجغرافي و هي كلية
طب األسنان بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و قد تم التأكد من صحة المعلومات من خالل االجتما مع
مديرة وحدة ضمان الجودة بالكلية .كذلك قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بجمع معلومات عن احدي
الجامعات اإلقليمية والتي يعمل بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المصريين و الذين سبق لهم العمل
بجامعة  6أكتوبر كما تم الحصول على بعض المعلومات من الموقع اإللكتروني للكلية.
تم اإلتفاق على األو ان النسبية للمجاالت التنافسية و نقاط التمايز خالل االجتما ثم تم تحديد ترتيتب كتل كليتة
فتتى كتتل مجتتال تنافستتى متتن  0التتى  2وفقتتا لمعتتايير ترتيتتب تتتم االتفتتاق عليهتتا .هتتذا و قتتد جتتاء تحليتتل المجتتاالت
التنافسية على النحو التالي:
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جدول یوضح النقاط المرجحة للمجاالت التنافسية لكلية طب االسنان جامعة  6اكتوبر
مجاالت
التنافسية

البرامج
التعليميه

نقاط التمایز

أعضاء هيئه
تدریس

الطالب الوافدون
خدمات الدعم
الطالبى

البنية
األساسية
للتعليم و
التعلم والبحث
العلمى
برامج دراسات
عليا

1.45

2

0

1.45
1.5

4
2

1.5
4

1

1
1.5
0

1.5



المساهمة في خدمة
المجتمع
تلبية احتياجات سوق
العمل
مرونة البرامج



برنامج التدریب
الميدانى



برامج التعليم الطبى
المستمر

1.45




دورات و ندوات
عدد اعضاء هيئة
التدریس
الدرجات العلمية
العضاء هيئة التدریس
عدد االبحاث المنشورة
العضاء هيئة التدریس
عدد الطالب الوافدون
تطور اعداد الطالب
الوافدون
الدعم األكادیمي
والصحي واالجتماعي
الخدمات الطالبية

1.45
1.5

4
4

1.45

4

1.5

1.45

4

1.5

1.5
1.5

4
4

0
0

1.5

2

4

1.5

2

4



الدعم المالى

1.5

2

4



انشاءات وعيادات و
معامل و اجهزة

1.45

2

0



توفرالمرضى لخدمة
العملية التعليمية

1.45

2

0



وجود برامج للدراسات
العليا
وجود اتفاقيات معكليات مناظرة

1.5

1

1

1.5

3

0.5




االنشطه
والبرامج
التدریبيه

الوزن النسبى

الترتيب من  0الى
2
4

النقاط المرجحة
الوزن  xالترتيب
0
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جدول یوضح الوضع التنافسى لكلية طب االسنان جامعة  6اكتوبر بالمقارنة بكليات مناظرة:

مجاالت التنافسية

البرامج التعليمية

األنشطة
والبرامج التدریبية

أعضاء هيئه
تدریس
الطالب الوافدون
خدمات دعم
الطالب و الخریجون
الموارد المادیة و
المالية الالزمة لدعم
العملية التعليمية
برامج دراسات
عليا
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نقاط التمایز
المساهمة في خدمة المجتمع
تلبية إحتياجات سوق العمل
مرونة البرامج
برنامج التدریب الميداني
برامج التعليم الطبي المستمر
دورات و ندوات
عدد أعضاء هيئة التدریس
الدرجات العلمية ألعضاء هيئة
التدریس
عدد األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة
التدریس
عدد الطالب الوافدون
تطور إعداد الطالب الوافدون
الدعم األكادیمي والصحي
واالجتماعي
الخدمات الطالبية
الدعم المالي
إنشاءات وعيادات و معامل و أجهزة
توفرا لمرضى لخدمة العملية
التعليمية
وجود برامج للدراسات العليا
وجود اتفاقيات مع كليات مناظرة

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

كلية طب
األسنان
جامعة مصر
للعلوم
والتكنولوجيا

كلية طب
األسنان
جامعة 6
أكتوبر

كلية طب الفم
واألسنان
جامعة القاهرة

كلية طب
األسنان
جامعة الملك
عبد العزیز

0
0
1.5
4.5
4
1
1.5
4.5
0

4
0
0
2
4
0
0
2
4

0
0
0
3
4
1
1.5
4.5
0

0
1.5
1.5
4
0.5
1
1.5
4
0

1.5

0

0

1.5

1.5

0

1.5

1.5

4
0
0
4

2
0.5
0
4.5

4.5
0
1.5
0.5

4
1.5
1.5
0

4

0

4

4

4
2
4
0

0
4
0
1.5

4
2
4
0

0
3
0
0

0

0

0

0

2
1
0.5
0.5

4.5
4
4
2

2
0
0
4

3
1
0
0

و قد جاءت نتائج التحليل التنافسي على الوجه التالي
و قد جاءت نتائج التحليل التنافسي على الوجه التالي
مجاالت التنافسية
مجاالت التنافسية

كلية طب
األسنان كلية طبكلية طب األسنان
كلية طب الفم
كلية طب
للعلوم األسنان
كلية طب
كلية طب الفم
جامعة الملكاألسنانجامعة مصر
األسنان كلية طب واألسنان
والتكنولوجيامصر للعلوم
جامعة
جامعة الملك
واألسنان عبد العزیز
األسنانجامعة القاهرة
جامعة  6أكتوبر
والتكنولوجيا
عبد العزیز
جامعة  6أكتوبر جامعة القاهرة

البرامج التعليمية
البرامج التعليمية
األنشطة والبرامج التدریبية
األنشطة والبرامج التدریبية
أعضاء هيئه تدریس
أعضاء هيئه تدریس

الدرجة4 :
الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :
الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :
الدرجة4.5 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :
الدرجة4.5 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :
الدرجة4,5 :
الدرجة2 :
الدرجة4 :
الدرجة4 :
الدرجة4,5 :
الدرجة2 :
الدرجة4 :

الطالب الوافدون
الطالب الوافدون

الدرجة0 :
الدرجة0.5 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :
الدرجة0 :
الدرجة0.5 :
الدرجة4.5 :
الدرجة4 :

خدمات دعم الطالب و الخریجون
خدمات دعم الطالب و الخریجون

الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4 :
الدرجة2 :
الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4 :
الدرجة2 :

الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة2 :
الموارد المادیة و المالية الالزمة لدعم العملية
الدرجة3 :
الدرجة2 :
الدرجة4.5 :
الدرجة2 :
التعليميةالمالية الالزمة لدعم العملية
الموارد المادیة و
التعليمية
الدرجة0 :
الدرجة4:
الدرجة2 :
الدرجة0.5 :
2برامج دراسات عليا
الدرجة0 :
الدرجة4:
= 0.5جيدالدرجة2 :
عليا
2 =0
متميز
=2
الدرجة3 :
= متوسط
برامج دراسات 4
ضعيف

= 3جيد
 =4متوسط
 =0ضعيف
رسم بياني یوضح تحليل الوضع التنافسي للكلية
رسم بياني یوضح تحليل الوضع التنافسي للكلية

 = 2متميز

4
3.5

4

3

3.5

2.5

3

2

2.5

1.5

2

جامعة  6أكتوبر
جامعة  6أكتوبر
0.5
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
0
جامعة الملك عبد العزيز
البرامج
األنشطة
أعضاء هيئة
خدمات الدعم الطالب
الموارد
دراسات عليا
العزيز
عبد
جامعة الملك
التعليمية البرامج
والبرامج األنشطة
التدريس أعضاء هيئة
الوافدون الطالب
الطالبي خدمات الدعم
الداعمة الموارد
دراسات عليا
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
التعليمية
التدريبية والبرامج
التدريس
الوافدون
الطالبي
الداعمة
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
التدريبية
1

1.5
1
0.5
0

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

43

و قد خلصت عملية تحليل الوضع التنافسى الى الحاجة الى:
 .0تطوير البرامج التعليمية بما يزيد من ربطها بسوق العمل و خدمة المجتمع الى جانب العمل على
يادة مرونتها الستيعاب التطور التكنولوجى السريع.
 .4تفعيل التعليم الطبى المستمر و يادة الن دوات و الدورات فى جميع التخصصات بما يساهم فى دعم
التواصل بين الكلية و خريجيها.
 .3العمل على يادة كفاية اعضاء هيئة التدريس و صقل و تنمية مهاراتهم المختلفة.
 .2تطوير برامج جذب الطالب الوافدين.
 .2تعزيز خدمات الدعم الطالبى بجميع صوره.
 .6تعزيز البنية االساسية للتعليم و التعلم و البحث العلمى.
 .7انشاء برامج الدراسات العليا.
.5

يادة و تفعيل اتفاقات الشراكة مع مؤسسات علمية و مجتمعية.

 .2دعم النشر العلمى العضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
 .01دعم منظومة البحث العلمى.
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الغایات واألهداف اإلستراتيجية لكلية طب األسنان
 -0تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية .
أ -تفعيل نظام التقویم المؤسسي الشامل .
ب -تطویر الجهاز االدارى و الموارد المالية بالكلية
ج -تأهيل الكلية لإلعتماد .
د -تحسين الوضع التنافسى للكلية
 4االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم .
ا -تطویر البرنامج األكادیمي بما یحقق متطلبات سوق العمل.
ب -التحسين المستمر الستراتيجيات التعليم و التعلم و التقویم بما یضمن تحقيق مخرجات التعلم.
ج -تطویر منظومة الدعم الطالبى.
د -التطویر و التنمية المستدامة لقدرات الهيئة التدریسية.
 -3تعزیز دور الكلية في خدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة.
أ -توطيد الروابط بين الكلية و الخریجين.
ب -رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط و تدعيم التواصل و الشراكة مع المؤسسات
المجتمعية.
. -2النهوض بالبحث العلمي وإنشاء برامج الدراسات العليا .
أ .تطویر برامج البحث العلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتها.
ب .انشاء برامج الدراسات العليا.
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تحليل الفجوة

GAP Analysis
األهداف
اإلستراتيجية
تفعيل نظام التقویم
المؤسسي الشامل

الوضع الحالي

برامج العمل والمقترحات لعالج الفجوة

 نظام التقويم المؤسسي غير مفعل. ال تتم اإلستفاده من نتائج التقويمالدوري بما يساهم في خطط
التطوير.
 ضعف مناقشه نتائج التقويم معالطالب واألطراف المجتمعية.

 تعزيز اجراءات التقويم الذاتى
 دعم انظمة المراجعة الداخلية
بالكلية.

تطویر الجهاز
االدارى و الموارد
المالية بالكلية

-

تأهيل الكلية
لإلعتماد

تحسين الوضع
التنافسى للكلية

46

عدم كفاية خطة تدريب الجها
اإلداري
عدم توافر أجهزة العرض في
بعض قاعات التدريب
العملي/االكلينيكى.
عدم توافر مرافق كافيه (توصيالت
مياه وصرف) لبعض المعامل.
خدمه اإلنترنت غير متاحة للجميع.
ال يوجد معامل أبحاث.
نظام تسجيل المرضى يدويا.

 -الكلية لم تعتمد بعد.

 عدد الطالب الوافدين أقل مناألعوام السابقة.
 برامج جذب الطالب غير كافيه. -نقص أعداد أعضاء هيئه التدريس.

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

 تطوير االداء اإلداري
 رفع الكفاءة الكمية والكيفية للعيادات
و المعامل
 دعم وتطويراألجهزه والمعدات
الطبية لخدمة العملية التعليمية.

 تبنى اسلوب االدارة االستراتيجية.
 إعداد الدراسة الذاتية وملفات
التقدم لإلعتماد.
 تطوير برامج جذب الطالب
الوافدين .
 وضع برامج تعريفيه لطالب
التعليم قبل الجامعي .
 استقطاب الكوادر المؤهلة من
اعضاء هيئة التدريس.

األهداف
اإلستراتيجية
تطویر البرنامج
األكادیمي بما
یحقق متطلبات
سوق العمل.

الوضع الحالي
-

التحسين المستمر
الستراتيجيات
التعليم و التعلم و
التقویم بما یضمن
تحقيق مخرجات
التعلم

-

تطویر منظومة
الدعم الطالبى

البرنامج التعليمي تم توصيفه
ليتالءم مع المعايير األكاديمية
المرجعية القومية.
يتصف البرنامج بالمرونة
إلستيعاب خطط التطوير.
عدم وجود إجراءات للتأكد من
توافق البرامج مع الجديد فى مجال
طب االسنان.
عدم تحديد مدى التوافق بين
المعايير المتبناة مع البرنامج و
رسالة الكلية.
وجود تدريب ميداني يدعم اعداد
خريج قادر على الدخول إلى سوق
العمل ولكن ينقصه وجود توصيف
أوالئحة .
نقص االهتمام بتنويع وسائل التعلم
الغير تقليدي
عدم توافر برامج التعلم
االلكتروني التي تسمح بالتفاعل
بين الطالب وعضو هيئة التدريس.
عدم القيام بتقييم تحقق مخرجات
التعلم المستهدفة بصورة منتظمة.
عدم األخذ في االعتبار نتائج
االستبيانات الدورية للطالب في
مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم

 تأخر تسجيل الطالب للمقرراتلعدم وجود نظام تسجيل إلكتروني
 توفر الكلية الدعم للطالب أكاديميا ًواجتماعيا وصحيا ً.

برامج العمل والمقترحات لعالج الفجوة

 التوسع فى استخدام التطبيقات
التكنولوجية.
 تفعيل نظم التقويم والمراجعه
الدورية للبرنامج.
 تطوير برنامج التدريب الميدانى.

 توفير انماط و اساليب حديثة
للتعليم و التعلم.
 التاكد من تحقيق مخرجات التعلم
المستهدفة.
 تطوير طرق تقويم الطالب.

 تطوير نظم التسجيل واإلرشاد
االكاديمى.
 تعزيز خطط الدعم الطالبي
 دعم األنشطة الطالبية

 يتم إعداد و تنظيم برامج تعريفيةللطالب الجدد.
 وجود دليل معلن للطالب.كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014
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األهداف
اإلستراتيجية

الوضع الحالي

التطویر و التنمية
المستدامة لقدرات
الهيئة التدریسية

 عدم كفاية خطط التدريب فيبعض المجاالت.
 اإلستفادة محدودة من استبياناتتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم.

توطيد الروابط بين
الكلية و الخریجين

 -عدم وجود دليل أو لجنة للخريجين.

برامج العمل والمقترحات لعالج الفجوة
 تنمية مهارات اعضاء هيئة
التدريس و معاونيهم .
 تقييم اداء هيئة التدريس وفق
مؤشرات اداء موضوعية.




دعم التواصل مع الخريجين
إنشاء وحدة ذات طابع خاص
للتعليم الطبي المستمر و ربطه
باحتياجات المجتمع.
دعم التواصل المجتمعي مع متلقي
الخدمة
تقديم خدمه طبية متميزة تلبى
إحتياجات المجتمع المحيط.
تدريب المشاركين في خدمة
المجتمع على تقديم الخدمات
بصورة متميزه .

 عدم وجود خطه لخدمة المجتمع .رفع مستوى
 عدم توثيق العديد من األنشطة
الخدمات المقدمة المجتمعية.
للمجتمع المحيط و  -يوجد خدمات بالمجان بالمستشفى
تدعيم التواصل و التعليمي لكن ينقصها بعض التخصصات  .
الشراكة مع
 ضعف اإلستفادة من نتائج قياس الرضاالمؤسسات
المجتمعي كما يتم بصوره غير منتظمة .
المجتمعية.
 قلة الموارد المالية لدعم الخدماتالمجتمعية.
 نقص تدريب المشاركين. تطوير خطة البحث العلمى لتواكب
ال توجد خطة للبحث العلمى.
تطویر برامج
احتياجات المجتمع و التطور
ضعف اإلستفاده من الدعم المادي
البحث العلمى و
التكنولوجى و تنبثق من خطة
.
تعظيم االستفادة
الجامعة.
عدم وجود معامل لألبحاث.
من مخرجاتها
 دعم فرص التعاون الخارجي بين
قلة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة
الكلية و نظرائها
التدريس.
 تنمية الموارد الذاتية لدعم البحث
العلمى.
 دعم و تاهيل الباحثين .
 ربط العملية البحثية بالفاعلية
التعليمية وخدمة المجتمع .
انشاء برامج
 وضع الئحة الدراسات العليا .
 ال يوجد برامج دراسات عليا.الدراسات العليا.
 توفير الموارد الال مة لدعم
برامج الدراسات العليا .
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الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية
المسئول عن التنفيذ
وحدة الجودة
وحدة الجودة
وحدة الجودة /األقسام
العلمية

تحديد اليات و اجراءات التقويم الذاتى

مناقشة نتائج التقويم مع كافة االطراف المعنية

اعداد خطط تحسين و مراجعة الخطط واآلليات
وبرامج العمل بناءا على نتائج التقويم

أنشطة التنفيذ

الفترة الزمنية
4102-4102
سنويا
نهاية كل فصل دراسي

وحدة الجودة

الميزانية الالزمة
-------

سنويا

2111
---

مؤشرات التنفيذ
وجود اجراءات
تقارير -مجلس الكلية
(محاضر)
وجود خطط
تحسين/إجراءات تصحيحيه

21111

توفير المخصصات المالية الكافية والتجهيزات
المادية والمالئمة لوحدة ضمان الجودة

اعداد و اعالن خطط و وثائق المراجعة الدورية

يادة كوادر وحدة الجودة وتأهيلهم المستمر

التقرير السنوي – مجلس
الكلية (محاضر)
محاضر التشكيل ومهام
اللجان
وجود كوادر كافيه ومدربة

مجلس الكلية
لجنة المراجعة

تقييم كفاءة االداء بكل انشطة و خدمات الكلية

4102-4102
مجلس إدارة وحدة
الجودة
وحدة الجودة بالتعاون مع 4102-4102
مركز ضمان الجودة

توثيق سنوي للتطوير في الكلية في جميع المجاالت
(األقسام العلمية -اللجان المختلفة)
تشكيل المجلس التنفيذي و لجان وحدة ضمان الجودة

الهدف االستراتيجي األول :تفعيل نظام التقویم المؤسسي الشامل

برامج/مشاریع العمل

 .0تعزیز اجراءات
التقویم الذاتى

.4دعم انظمة المراجعة
الداخلية بالكلية

21111

4102-4102

لجنة المراجعة

4102-4102

استكمال التجهيزات
---

دوريا

خطط و وثائق معلنة

---

تقارير

---

نهاية كل فصل دراسي

شهريا

محاضر مجلس الكلية

---

عرض التغذية الراجعة بإستمرار في مجلس الكلية
إلعتماد النتائج وتعديل الخطط حسب المستجدات
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في ضوء تقارير تقييم
األداء
تقارير  -محاضر مجلس
الكلية/إجراءات تصويبيه

مجلس إدارة وحدة
الجودة
وحدة الجودة/األقسام
/اللجان
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الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية

الفترة الزمنية
دوريا
4107/4106
4106/4102
4106/4102

المسئول عن التنفيذ
لجنة التدريب والدعم
الفنى
وحدة الجودة
ادارة الكلية
مجلس الكلية-
مجلس الجامعة
وحدة ضمان الجودة

أنشطة التنفيذ

تدريب و تاهيل االداريين

التوعية بميثاق األخالقيات واآلداب المهنية

تكريم المتميزين

تحسين أماكن وظروف ممارسة العمل

اعداد اليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية
المتاحة

مؤشرات التنفيذ

----011111

4105/4107

الميزانية الالزمة
بالجنيه
04111

وجود خطة تدريب معتمدة
كشوف خضور دورات-
تقارير كفاءة
وجود ميثاق معلن
شهادات تكريم
وجود أجهزه تكييف  -أجهزة
حاسب آلي
---

تقييم األداء وفق معايير موضوعية معلنة

 0.4مليون

 2.4مليون

وجود اليات

عميد الكلية -وحدة الجودة سنويا

يادة القدرة االستيعابية للعيادات المتخصصة باقسام
الكلية االكلينيكية
إحالل وتجديد وحدات األسنان المستهلكة ومتابعة
الصيانة الدورية

---

بداية العام الدراسي
4102/4102
4107-4102

الشئون المالية و
االدارية -مجلس الكلية
الشئون المالية و
االدارية -ادارة الصيانة

قائمة بعدد العيادات
والوحدات التى تم تجديدها
قائمة بوحدات األسنان
المحدثة-كفاءة الوحدات-
سجل الصيانة
إستكمال أجهزة العرض في
كل المعامل والعيادات
إستكمال المرافق

نماذج تقييم األداء (تقارير
سنوية)

الهدف االستراتيجي الثاني :تطویر الجهاز االدارى و الموارد المالية بالكلية

برامج/مشاریع
العمل

 .0تطویر األداء
اإلداري

.2رفع الكفاءة الكمية
والكيفية للعيادات
والمعامل

4107/4102

011111

4107/4102

استكمال أجهزة العرض في القاعات و المعامل التى
لم يتم استيفاء األجهزة فيها
استكمال المرافق في كل المعامل
011111

الشئون المالية و
االدارية -مجلس الكلية
االدارة الهندسية
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مؤشرات التنفيذ
وجود األجهزة

وجود لجنة
نماذج متابعة وتقييم
وجود حاسبات في األقسام
والوحدات
بث الموقع على اإلنترنت
بث األخبار والبيانات على
موقع الكلية والتحديث
المستمر
وجود اليات  -صحة األخبار
والمعلومات على موقع الكلية
استخدام البريد االلكتروني
لمراسالت هيئة التدريس

الميزانية الالزمة
 2مليون و  611الف

461111
21111
-----

----------

الفترة الزمنية
4107-4102

4106/2
4106/2
4102-4102
مرحليا حتى نهاية
الخطة
4102/ 04-2
4102 -4102
شهريا
شهريا
4102
4102/2

المسئول عن التنفيذ
االقسام العلمية

مجلس الكلية
مجلس الكلية
لجنة متابعة العيادات
الشئون المالية و
االدارية -ادارة
المعلوماتية
الشئون المالية و
االدارية -ادارة
المعلوماتية
لجنة التواصل
االلكترونى -ادارة
المعلوماتية
وحدة ضمان الجودة -
لجنة التواصل
االلكترونى
لجنة التواصل
االلكترونى  -ادارة
المعلوماتية
لجنة الكنترول – ادارة
شتون الطالب

وجود نظام الكترونى العمال
الكنترول

الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية

التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث الموقع
على اإلنترنت

توفير الحواسب الحديثة لجميع األقسام

وضع آليات لالستخدام األمثل للخامات والكيماويات
المستخدمة في عالج المرضى

إدخال التقنيات الحديثة في التشخيص والعالج لخدمه
العملية التعليمية & [ CAD/CAM system
-Cone beam]Intraoral camera
Endomicroscopes
إنشاء لجنة لمتابعة العيادات

الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير الجهاز االدارى و الموارد المالية بالكلية
برامج/مشاریع العمل أنشطة التنفيذ

.2رفع الكفاءة الكمية
والكيفية للعيادات
والمعامل

.3إدخال عنصر
المعلومات والتوثيق
بجميع انشطة و
خدمات الكلية

تطوير موقع الكلية على شبكة المعلومات الدولية و
متابعة تحديثه المستمر.

وضع آلية للتعامل مع المعلومات المنشورة أو
المتداولة عن الكلية

إنشاء البريد اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس

تطوير عملية توثيق النتائج وإعالنها على موقع
الكلية
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الميزانية الالزمة

الفترة الزمنية

المسئول عن التنفيذ

الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية
مؤشرات التنفيذ
4102/2

تطوير النظام االلكترونى للكنترول

---

تطوير و حوسبة برنامج التسجيل داخل الكلية

-----

32111

لجنة الكنترول و اعمال
االمتحانات – ادارة
المعلوماتية
لجنة التسجيل و
الجداول +إدارة
المعلوماتية

تشكيل وحدة السجالت الطبية

أعضاء هيئه التدريس
ومعاونيهم على وعى بالنظام
استبيانات – تحليل
االستبيانات

نظام إرشاد فعال على أجهزة
الحاسب +استمارات تسجيل
إمكانية التسجيل عبر
اإلنترنت
-

إمكانية توثيق النتائج
الكترونيا و سهولة استدعائها.
4106/2

4107/4106

الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز كفاءة وكفاية الموارد اإلدارية والمادية
أنشطة التنفيذ
برامج/مشاریع
العمل

.3إدخال عنصر
المعلومات والتوثيق
بجميع انشطة و
خدمات الكلية

لجنة التسجيل و الجداول -في بداية العام
الدراسي 4102/2
لجنة االرشاد و الدعم
االكاديمى
وحدة الجودة
بعد إعالن النتائج من
كل فصل دراسي

وكيل الكلية للدراسات
العليا

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على
استخدام االنظمة االلكترونية

إجراء االستبيانات لقياس مدى كفاءة النظام
واإلستفاده من النتائج
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الميزانية الالزمة
-------

الفترة الزمنية
سنويا
4102-4103

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات التنفيذ

4102-4102
4102-4102

لجنة تطوير البرامج و
المقررات
لجنة المراجعة الداخلية
لجنة المراجعة الداخلية
مجلس ادارة وحدة الجودة
مجلس ادارة وحدة الجودة

شهادات معتمدة-كشوف
حضور
شهادات معتمدة-كشوف
حضور
-------

شهر  5من كل عام
شهر  5من كل عام
4106/4102
4106-4102
4106/4102
4106/4102

اآلليات  -وثيقة مجلس
الكلية
وجود خطط
---------------------

لجنة التخطيط و تقييم
االداء
لجنة المراجعة الداخلية

تقارير مراجعه -إجراءات
تصحيحيه
تقرير سنوي
تقرير الدراسة الذاتية
استكمال ملفات المعايير -
التحديث
الخطة اإلستراتيجية-
الدراسة الذاتية-
كتيب الموارد -دليل
الوحدة -الئحة الكلية-
توصيف البرنامج
والمقررات
تقارير المقررات

لجنة التخطيط و تقييم
االداء
لجنة التخطيط و تقييم
االداء  -لجنة التدريب
والدعم الفنى
مجلس إدارة وحدة الجودة

الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية

أنشطة التنفيذ

إعداد تقرير عن الخطة التنفيذية

وضع خطة عمل تفصيلية سنوية وربع سنوية

وضع آليات لمتابعة التنفيذ

التوعية بأهمية التخطيط اإلستراتيجي

تدريب رؤساء المعايير ورؤساء األقسام والمعنيين
بطريقة وضع الخطط على المستويات المختلفة

الهدف االستراتيجي الثالث :تأهيل الكلية لإلعتماد

برامج/مشاریع
العمل

 .1تبنى اسلوب
االدارة
االستراتيجية

 .2إعداد الدراسة
الذاتية وملفات
التقدم لإلعتماد

إعداد تقرير سنوي عن البرنامج

إعداد الدراسة الذاتية

وضع خطط تنفيذية لمقترحات التحسين والتعزيز لكل
معيار
عرض نتائج الدراسة الذاتية والخطة اإلستراتيجية على
إدارة الجامعة للحصول على الموارد المالية األ مة
عرض كتب الموارد -دليل الوحدة وباقي مستندات
التقدم لإلعتماد
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الغایة األو لى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية
المسئول عن التنفيذ
العالقات الثقافية بالجامعة
ادارة الكلية -إدارة الوافدين

الفترة الزمنية

الميزانية الالزمة
---

4102 -4102
مستمر
4102-4102

مؤشرات التنفيذ
مخاطبات  -لقاءات
---

المشاركة في إقامة يوم لالحتفال والتعريف بالثقافات
والجاليات المختلفة

4102-4102

األقسام العلمية -لجنة
االرشاد و الدعم االكاديمى
ادارة الكلية -إدارة
الوافدين -لجنة التواصل
االلكترونى
إدارة العالقات الثقافية
بالجامعة

عمل برامج تثقيفية وقوافل عالجية لبعض المدارس
المحيطة.

-سنويا
4102-4102
مارس من عام

مركز خدمة المجتمع
لجنة خدمة المجتمع

عمل رحالت تعريفية بالكلية لطالب المدارس

خطة جذب الطالب
الوافدين
نتائج الطالب
21111
تتبع ميزانيه الجامعة
تتبع ميزانيه الجامعة

مرتين كل فصل
دراسي

مركز خدمة المجتمع
لجنة خدمة المجتمع

اإلهتمام بالطالب الغير ناطقين بالعربية وتخصيص
وقت وهيئة معاونة لهم
النشرو االعالن الجيد لبرامج الكلية

اعالنات -البرامج على
موقع الكلية
فعاليات يوم الجاليات-
صور
صور  -أسطوانات –
تقارير القوافل

01111

مرتين كل فصل
دراسي

عمل برامج توعية عن الكلية موجهة إقليميا لطالب
التعليم قبل الجامعي

برامج على الموقع -
مخاطبات – صور –
فعاليات – دعوات
برامج على الموقع -
مخاطبات – صور –
فعاليات – دعوات

صور – فعاليات –
دعوات

مركز خدمة المجتمع
لجنة خدمة المجتمع
-----

سنويا

دعم التواصل المستمر مع الملحقات الثقافية المختلفة
والتعريف بالخدمات المقدمة للطالب
وضع خطه لجذب الطالب الوافدين

الهدف االستراتيجي الرابع :تحسين الوضع التنافسى للكلية
أنشطة التنفيذ
برامج/مشاریع
العمل

.1تطوير برامج
جذب الطالب
الوافدين

 .2وضع برامج
تعريفيه لطالب
التعليم قبل
الجامعي


سنويا

التسويق لبرامج و انشطة الكلية عبر موقع الكلية على
شبكة المعلومات و من خالل الملحقات الثقافية
-----

ادارة الكلية -إدارة
الوافدين -لجنة التواصل
االلكترونى
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الغایة األولى  :تعظيم القدرة المؤسسية وتعزیز الدور التنافسي للكلية
حصر بأعداد أعضاء هيئه
التدريس

-----

4102-4102
كل ترم دراسي

االقسام العلمية-إدارة
الكلية

حصر عدد أعضاء هيئة التدريس وتحديد اإلحتياجات
في كل تخصص .

الهدف االستراتيجي الرابع :تحسين الوضع التنافسى للكلية

.3استقطاب
الكوادر المؤهلة
من أعضاء هيئة
التدريس

مجلس الكلية

توفير الرعاية الصحية ألعضاء هيئة التدريس عن
طريق برامج متميزة .
يادة االنتدابات واإلعارات من الجامعات األخرى

4102-4102

إدارة شئون اعضاء هيئة
التدريس
إدارة الكلية

----مستمر
شهر  5من كل عام

إدارة الكلية

وضع خطه الستقطاب أعضاء هيئة التدريس في
التخصصات التى لم تستوفى النسبة .

61111
 2مليون

شهر  5من كل عام

تطور أعداد أعضاء هيئه
التدريس
تطور أعداد أعضاء هيئه
التدريس
يادة عدد المنتدبين
041111

يادة عدد المعينين من أوائل الدفعات .

يادة أعداد المعينين

الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

الميزانية الالزمة
--------

الفترة الزمنية
شهر  3سنويا
شهر 5سنويا

المسئول عن التنفيذ
لجنة البرامج و المقررات
لجنة البرامج و المقررات -
األقسام العلمية

أنشطة التنفيذ

دراسة التطور التكنولوجي والمتغيرات في مجال طب
األسنان ومتطلباته لتطوير البرنامج الدراسي .

االستفادة بالتغذية الراجعة في تحديث المقررات
واستحداث مقررات جديدة

برامج/مشاریع
العمل

.1التوسع فى
استخدام
التطبيقات
التكنولوجية

الهدف االستراتيجي األول :تطویر البرنامج األكادیمي بما یحقق متطلبات سوق العمل
مؤشرات التنفيذ
نماذج استقصاءات-تحليل
االستقصاءات-تقارير
المقررات
تقارير المقررات –
محاضر مجلس الكلية
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

مجلس الكلية

إعتماد تبنى المعايير القومية األكاديمية المرجعية

مراجعه مالئمة المعايير المتبناة لرسالة ورؤية الكلية

عمل ندوات توعيه بالمعايير األكاديمية المرجعية

الفترة الزمنية
4102/0

لجنة البرامج و المقررات
لجنة البرامج و المقررات-
لجنة التدريب و الدعم الفنى

الميزانية الالزمة
---4102-4102
مره سنويا

لجنة البرامج و المقررات
لجنة البرامج و المقررات

مؤشرات التنفيذ
محضر مجلس الكلية
-------

4102/0
4102/0

الهدف االستراتيجي األول :تطوير البرنامج األكاديمي بما يحقق متطلبات سوق العمل
المسئول عن التنفيذ
برامج/مشاریع أنشطة التنفيذ
العمل

.2تفعيل نظم
التقويم
والمراجعة
الدورية للبرنامج

وجود معايير أكاديمية
معلنه  +مصفوفة
أعضاء هيئة التدريس على
علم بالمعايير – كشوف
حضور – صور
-------

عمل مصفوفة التحقق من مدى توافق البرنامج مع
المعايير المتبناة
عمل مصفوفة للتحقق من مالئمة المخرجات التعلم
المستهدفة ألهداف البرنامج .
عمل مصفوفة للتحقق من توافق المقررات الدراسية مع
البرنامج

نموذج استبيان
تحليل االستبيان
وجود إجراءات تصحيحية

وجود ملفات المقررات

لجنة البرامج و المقررات
االقسام العلمية -وحدة ضمان
الجودة
وحده ضمان الجودة -لجنة
متابعة الخريجين
وحده ضمان الجودة

4102/3
 4102-402و
يحدث دوريا
مره سنويا
مستمر

---

41111
------

وجود توصيف البرنامج +
مصفوفة
وجود مصفوفة
المقررات ILOs /
وجود مصفوفة

اعداد ملف لكل مقرر

عمل استقصاء لرأى أصحاب العمل عن مدى مالئمة
البرنامج التعليمي إلحتياجات سوق العمل
تفعيل المالحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

أنشطة التنفيذ

الميزانية الالزمة

المسئول عن التنفيذ

مؤشرات التنفيذ

الفترة الزمنية

تصميم و توصيف برنامج التدريب الميداني

---5102-4102
5102- 5102
5102- 5102

5102-4102

الهدف االستراتيجي األول :تطویر البرنامج األكادیمي بما یحقق متطلبات سوق العمل

برامج/مشاریع
العمل

.3تطوير برنامج
التدريب الميداني
(االمتياز(

----------

اعداد اليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني
إعداد ملف إنجا للتدريب الميداني

وضع الية لقياس مردود التدريب الميدانى

االقسام العلمية -وحدة ضمان

الجودة

02-4/04
4102-4102

يارات المكتبة -نسبة
تردد الطالب

تقارير المقررات
كشوف حضور -األعمال
الفصلية للطالب
كشف حضور – اللقاء
التعريفي – أبحاث الطالب
– تقارير المقررات
تفاعل الطالب عبر
البرامج إمكانية تدريب
الطالب على االمتحانات
الدورية عبر البرامج
وجود المقررات

وجود الئحة و توصيف
للبرنامج
وجود اليات
وجود ملفات االنجاز
استبيانات  -تقارير

االقسام العلمية-لجنة البرامج و
المقررات
االقسام العلمية
االقسام العلمية

الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

---------

دوريا

الهدف االستراتيجي الثاني :التحسين المستمر الستراتيجيات التعليم و التعلم و التقویم بما یضمن تحقيق مخرجات التعلم

.1توفير انماط و
اساليب حديثة
للتعليم والتعلم

توظيف التقنيات الحديثة لدعم التعلم الغير تقليدى
تدريب أعضاء هيئة التدريس على دعم أساليب التعلم
الغير تقليدي
توعيه الطالب بأهمية التعلم الذاتي و ادراجه بطرق
تدريس المقررات

االقسام العلمية
لجنة البرامج و المقررات-
لجنة التدريب و الدعم الفنى
أعضاء هيئة التدريس -لجنة
البرامج و المقررات
----

-----

41111

4106/4102

تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد مقررات
الكترونية.

توعيه الطالب بالخدمات المقدمة في المكتبة

تتبع ميزانية الجامعة

لجنة التعليم االلكترونى -مركز
التعليم االلكترونى بالجامعة
االقسام العلمية

توفير برامج التعليم اإللكتروني  interactive distantمركز التعليم اإللكتروني
 learning platformالتى تسمح بالتفاعل بين الطالب بالجامعة
وعضو هيئة التدريس
مره سنويا
كل فصل
دراسى
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم
المسئول عن التنفيذ

لجنة البرامج و المقررات

أنشطة التنفيذ

مراجعة توصيفات وتقارير المقررات دوريا.

الفترة الزمنية

دوريا ً كل
فصل دراسي

الميزانية الالزمة
بالجنيه
---

مؤشرات التنفيذ

-----

تقارير مراجعة -مقررات
معدلة
أوراق إمتحانية

وحدة ضمان الجودة -مجلس
الكلية
االقسام العلمية

تفعيل النتائج الواردة فى تقارير المراجعة
توعيه أعضاء هيئة التدريس بأهمية تنويع أسئلة
االمتحانات و شموليتها
التدريب على وضع خريطة االمتحان

-----------

4102-4102
مرة سنويا
دوريا ً كل
فصل دراسي
دوريا ً كل
فصل دراسي
مرتين في
من الخطة
مستمر

لجنة التقويم

وحدة ضمان الجودة
لجنة البرامج و المقررات-
لجنة التقويم
لجنة البرامج و المقررات

وجود خرائط االمتحان
تقارير
--------

عند اللزوم

تطبيق مراجعة الورقة اإلمتحانية

مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم في ضوء نتائج
اإلمتحانات و استبيانات الطالب دوريا ً

محاضر مجلس الكلية-
تقارير
وسائل و اساليب التقويم
----

لجنة البرامج -لجنة متابعة
الخريجين

مستمر

-----

تقارير -اجراءات تصويبية

اليات-تقارير

لجنة التقويم

الهدف االستراتيجي الثاني :التحسين المستمر الستراتيجيات التعليم و التعلم و التقویم بما یضمن تحقيق مخرجات التعلم

برامج/مشاریع
العمل

.2التاكد من
تحقيق مخرجات
التعلم المستهدفة

.3تطوير طرق
تقويم الطالب

تطبيق أساليب تقويم متنوعة لتحقيق المخرجات
التعليمية المستهدفة
اعداد آليات ومعايير لتقييم االمتحانات العملية

واالكلينكية.

تفعيل التقويم الغير مباشر
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم
المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية

أنشطة التنفيذ

مؤشرات التنفيذ

الميزانية الالزمة

الهدف االستراتيجي الثاني :التحسين المستمر الستراتيجيات التعليم و التعلم و التقویم بما یضمن تحقيق مخرجات التعلم

برامج/مشاریع
العمل

.3تطوير طرق
تقويم الطالب

------

تقسيم الدرجات النهائية إلى مستوى اإلنجا الفعلي في
المواد اإلكلينيكية.

المتطلبات العملية-الطالب
على علم بالنظام

األقسام العلمية -لجنة الكنترول مستمر
دوريا ً كل
و اعمال االمتحانات
فصل دراسي

إعالن الطالب بنتائج االختبارات الدورية

------

مستمر
دوريا ً كل
فصل دراسي
دوريا ً كل
فصل

لجنة اإلرشاد و الدعم
االكاديمى

االقسام العلمية

نتائج الطالب
----

كل فصل
دراسي

لجنة التسجيل و الجداول-
لجنة االرشاد و الدعم
االكاديمى
وحدة ضمان الجودة

أستخدام نتائج التقويم لتطوير طرق التقويم

تقارير  -اجراءات
تصحيحية

-----

شهر  2من كل
عام
كل فصل
دراسي
كل فصل
دراسي

أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة على علم
بالنظام
الطالب على وعى
بالنظام

31111
-----

كل فصل
دراسي

مجلس الكلية -االقسام العلمية

الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على
انظمة التسجيل و االرشاد

الهدف االستراتيجي الثالث :تطویر منظومة الدعم الطالبى

.1تطوير نظم
التسجيل
واإلرشاد
األكاديمي

تعريف و توعية الطالب بنظام التسجيل واإلرشاد

عمل استبيانات ألعضاء هيئة التدريس والطالب عن
فاعليه النظام

إستبيانات – تحليل
االستبيان -تقارير
استبيانات -تحليل
االستبيانات -مقابالت
تقارير -اجراءات
تصحيحية

لجنة اإلرشاد و الدعم
تقييم أداء المرشد األكاديمي
االكاديمى -وحدة ضمان
الجودة
رصد عيوب نظام التسجيل واإلرشاد األكاديمي و وضع لجنة اإلرشاد و الدعم
االكاديمى -وحدة ضمان
آليات لتصحيح األخطاء
الجودة
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم
المسئول عن التنفيذ

تشجيع االنشطة التفاعلية بين الطالب و اعضاء هيئة
التدريس
اشراك الطالب فى المؤتمرات و اللجان المختلفة

االقسام العلمية -ادارة الكلية
االقسام العلمية -ادارة الكلية

تنفيذ خطط لرعاية الطالب المتفوقين ودعم الطالب
المتعثرين وتشجيع الموهوبين و المتفوقين

الفترة الزمنية

الميزانية الالزمة

مؤشرات التنفيذ
ساعات مكتبية مفعلة
تشكيالت اللجان

-4102
4102
4102-4102

مستمر

إدارة التكافل -إدارة شئون
الطالب

إدارة شئون الطالب

دعم الطالب ماديا واجتماعيا

تقديم الرعاية الصحية للطالب

---4106
4107
---4106
4107
دوريا ً كل فصل ----
دراسي
---

تتبع ميزانيه الجامعة

211111

تشكيل لجنه األنشطة الطالبيه
تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس كرائد شباب

وجود قوائم بأسماء
الطالب – شهادات تقدير
وجود الخطة-نشر
أسماؤهم على موقع الكلية
– التكريم في حفل التخرج
– شهادات تقدير
مصروفات مخفضة لبعض
الطالب نتيجة الظروف
اإلجتماعية المفاجئة أو
القادمين من دول شقيقة بها
أحداث.
عيادة الكلية -كشوف عالج

مجلس الكلية
مجلس الكلية

وضع آلية الكتشاف الطالب المتفوقين والمتعثرين
والموهوبين

وحدة ضمان الجودة-
المرشدين األكاديميين
+األقسام العلمية
وحده الجودة -االقسام العلمية-
ادارة الكلية

أنشطة التنفيذ

الهدف االستراتيجي الثالث :تطویر منظومة الدعم الطالبى

برامج/مشاریع
العمل

.2تعزيز خطط
الدعم الطالبي

.3دعم األنشطة
الطالبية

4102/01
4102/01

إعالن خطط رعاية الشباب بالجامعة للطالب

-----

رائد الشباب

----

تشجيع الطالب على االشتراك في المسابقات التى
تنظمها الجامعة

وجود لجنة مشكلة
وجود رائد شباب على
اتصال فعال بالطالب
إعالنات

لجنة االنشطة  -إدارة الكلية

----

تخصيص أوقات لممارسة
األنشطة الطالبية بالجدول
 .مخاطبات التعاون مع

كل فصل
دراسى
دورياً
كل فصل
دراسي
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إدارة الجامعة  -إدارة الكلية
لجنة االنشطة  -إدارة الكلية

تكريم الطالب الحاصلين على مراكز متقدمه في
األنشطة الرياضية والمسابقات

تطوير برامج االنشطة لتتناسب مع قدرات و رغبات
الطالب.
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سنويا ً
-4106
4107

41111
----

إدارة رعاية الشباب.
يادة أعداد المتفوقين
والموهوبين
برامج و انشطة جديدة
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الغایة الثانية  :االرتقاء بمنظومة التعليم والتعلم

الفترة الزمنية

المسئول عن التنفيذ

أنشطة التنفيذ

الميزانية الالزمة

الترشيح لدورات إعداد المعلم الجامعى

التوعية بحقوق الملكية الفكرية و اخالقيات البحث
العلمى
تنظيم دورات لتنمية القدرات البحثية

ترشيح أعضاء هيئة التدريس للدورات المختلفة التى ينظمها
مركز ضمان الجودة

سنويا

----

وحدة الجودة -لجنة اخالقيات
البحث العلمى
وكيل الكلية للدراسات العليا و
البحوث
لجنة البرامج و المقررات
وحدة الجودة

تنظيم دورات تدريبية فى االستراتيجيات و التقنيات
المتطورة فى التدريس.

القيام بعمل دورات تخصصية

دوريا
دوريا
سنويا
سنويا
مرتين سنويا

مركز الجودة-وحدة الجودة

قياس المردود من دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم

لجنة التدريب و الدعم الفنى-
مركز ضمان الجودة
إدارة الكلية -االقسام العلمية

------01111
41111
-------

في نهاية كل
دورة تدريبية

الهدف االستراتيجي الرابع :التطویر و التنمية المستدامة لقدرات الهيئة التدریسية

برامج/مشاریع
العمل

.1تنمية مهارات
اعضاء هيئة
التدريس و
معاونيهم

 .2تقييم اداء
هيئة التدريس
وفق مؤشرات
اداء موضوعية

دورياً

تطوير نظام تقييم المحاضر وأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم

----

مركز الجودة-وحدة الجودة
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مؤشرات التنفيذ
إعالنات -كشوف
حضور-استبيانات
إعالنات -كشوف حضور
– استبيانات
إعالنات -كشوف حضور
– استبيانات
إعالنات -كشوف حضور
– استبيانات
إعالنات -كشوف حضور
– استبيانات
أعضاء هيئة التدريس
على وعى -شهادات
معتمدة من الهيئة القومية
استبيانات تقييم مردود
التدريب على أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم
استبيانات -تقارير

64

الغایة الثالثة :تعزیز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة
مؤشرات التنفيذ
فاعليات

الميزانية الالزمة
72111
-

الفترة الزمنية
4102-4102
4102-4102

المسئول عن التنفيذ
إدارة الكلية

أنشطة التنفيذ

تفعيل أداء لجنة متابعة الخريجين.

عمل قاعدة بيانات الخريجين و نشرها على شبكة
المعلومات الدولية

---

021111

---

وثائق التبادل الطالبي

4105/2

21111

61111

تقارير – صور -
فعاليات

إمكانية التواصل -
استبيانات -صور
فعاليات القوافل – صور
 -استبيانات

قاعدة بيانات الخريجين
منشورة على موقع الكلية

انشاء منتدى الكترونى لخريجى الكلية

التبادل الطالبى مع الدول األوروبية.

تنظبم دورات تدريبية لالرتقاء بمستوى الخريجين

وضع هيكل و تشكيل الوحدة

وضع خطة العمل بالوحدة
تصميم البرامج التدريبية و االعالن عنها

إشراك الخريجين والمتدربين في فعاليات القوافل
والخدمات الطبية و االنشطة التى تقدمها الكلية
إدارة الكلية
إدارة الكلية -لجنة متابعة
الخريجين
إدارة الجامعة
مجلس الكلية
وحدة التعليم المستمر
وحدة التعليم المستمر

وجود وحدة تعليم مستمر
بالكلية
خطة عمل
خطة تدريب
كشوف حضور و صور

4105/2
بداية من
4102/4105
بداية من العام
الجامعي
4102/4105

4102-4102
دوريا
بداية من العام
الجامعي
4105/4107
بداية من العام
الجامعي
4102/4105
4102/4102

لجنة متابعة الخريجين -مكتب
شئون الخريجين  -لجنة
التواصل االلكترونى
لجنة متابعة الخريجين  -لجنة
التواصل االلكترونى
لجنة خدمة المجتمع

الهدف االستراتيجي األول :توطيد الروابط بين الكلية و الخریجين

برامج/مشاریع
العمل

.1دعم التواصل
مع الخريجين

.2إنشاء وحدة
ذات طابع خاص
للتعليم الطبي
المستمر و ربطه
بإحتياجات
المجتمع

وحدة التعليم المستمر

تنظيم دورات تدريبية في التخصصات المتميزة
والتقنيات المستحدثة.
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الغایة الثالثة :تعزیز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

----6111سنوياً
--2111

شهريا
دوريا
سنويا
سنويا
4105/4107
سنويا
4102-4102

ادارة الكلية
ادارة الكلية
لجنة خدمة المجتمع
مجلس الكلية
لجنة خدمة المجتمع
مركز خدمة المجتمع
ادارة الكلية
لجنة خدمة المجتمع -وحدة
ضمان الجودة
لجنة خدمة المجتمع

اشراك ممثلى المجتمع فى مجالس الكلية
دعوة مستفيدى الخدمة لالجتماعات و الندوات المختلفة
نشر خطة خدمة المجتمع على صفحة الكلية و الوسائل
المختلفة .
عمل برامج توعية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
تستهدف جميع الفئات المعنية

عقد اتفاقيات تعاون متبادل مع المؤسسات الصحية
المختلفة
عمل االستبيانات الدورية لقياس رضا المرضى و الرضا
المجتمعي واألخذ في االعتبار بنتائج تحليل االستبيانات

الهدف االستراتيجي الثاني :رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط و تدعيم التواصل و الشراكة مع المؤسسات المجتمعية

.1دعم التواصل
المجتمعي مع
متلقي الخدمة

 .2تقديم خدمة

-

4106-4102

مجلس الكلية
+
األقسام اإلكلينيكية

استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعالج
توسيع دور القوافل الطبية و يادة الدعم المقدم لها

طبية متميزة تلبى دراسة اإلحتياجات من األطراف المستفيدة من الخدمات
إحتياجات
داخل الجامعة وخارجها.
المجتمع المحيط توفير الخدمة المجانية في كل التخصصات.
--

4105-4107
4102-0
211111

األقسام اإلكلينيكية
إدارة الجامعة -لجنة خدمة
المجتمع
مركز خدمة المجتمع
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محاضر مجلس الكلية
دعوات -كشوف حضور
وجود خطة المجتمع
تقارير عن عدد البرامج
التوعوية التى تقدم سنويا.
صور
اتفاقيات مفعلة
استبيان -تحليل استبيان-
إجراءات تصحيحية
وجود خطة المجتمع و
تنمية البيئة معتمدة في
مجلس الكلية.
استبيان
تحليل استبيان
معدل إعداد المرضى
المترددين
استبيان-تحليل استبيان-تزايد المشاركة من
الطالب و أعضاء هيئة
التدريس و معاونيهم

66

الغایة الثالثة :تعزیز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

مؤشرات التنفيذ
وجود قاعدة بيانات

الميزانية الالزمة
-

الفترة الزمنية
4102-4102
4106/6

المسئول عن التنفيذ

كشوف حضور و صور

41111

-

دورياً

دورياً
دوريا ٌ

وثيقة اآلليات

01111

دورياً
-

نموذج استبيان

 صناديق الشكاوى والمقترحات
 إجراءات تصحيحيةألسباب الشكاوى
كشوف حضور و صور
تقارير عن عدد الدورات
التدريبية

-

لجنة التدريب و المسئولية
المجتمعية
لجنة خدمة المجتمع
مركز خدمة المجتمع
لجنة التدريب و المسئولية
المجتمعية -لجنة خدمة
المجتمع
مركز ضمان الجودة
وحدة ضمان الجودة
مجلس الكلية
وحدة ضمان الجودة

لجنة خدمة المجتمع -لجنة
التواصل االلكترونى
وحدة الجودة-
لجنة خدمة المجتمع

الهدف االستراتيجي الثاني :رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط و تدعيم التواصل و الشراكة مع المؤسسات المجتمعية

عمل برامج تدريبية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
(برامج تثقيف صحي  ,إسعافات أولية.).... ,

برامج/مشاریع أنشطة التنفيذ
العمل
 .2تقديم خدمة
عمل قاعدة بيانات للمشكالت الصحية في مجال طب
طبية متميزة تلبى األسنان في المجتمع المحيط.
إحتياجات
وضع و تنفيذ نظام لتلقى و دراسة شكاوى و مقترحات
المجتمع المحيط المرضى و التعامل معها.

.3تدريب
المشاركين في
خدمة المجتمع
على تقديم
الخدمات بصورة
متميزة

عمل ندوات ألعضاء الهيئة التدريسية والطالب عن
العمل التطوعي و أهميته

وضع آلية لإلستفادة من التغذية الراجعة

 .وضع آليات للتغلب على المشكالت و متابعة التنفيذ
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الغایة الرابعة :دعم منظومة البحث العلمى

وضع و اعتماد الخطة البحثية للكلية.

الفترة الزمنية

الميزانية الالزمة

عمل قاعدة بيانات لألبحاث بالكلية .

تطوير االمكانات المادية لتنفيذ الخطة البحثية

4102/2-2

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا  -مجلس
الكلية
لجنة متابعة الخطة البحثية
لجنة متابعة الخطة البحثية

لجنة متابعة الخطة البحثية

4102-2
4102-2
دورياً
سنويا
4107-2

41111
211111

211111

متابعة تنفيذ الخطة البحثية مع رؤساء األقسام العلمية
سنويا ً.
ابرام اتفاقيات شراكة و بروتوكوالت تعاون مع
مؤسسات علمية دولية
عقد برامج تعاون بحثي بين الكلية و الكليات المناظرة

الهدف االستراتيجي األول :تطوير برامج البحث العلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتها.
المسئول عن التنفيذ
برامج/مشاریع أنشطة التنفيذ
العمل

.1تطوير خطه
البحث العلمي
لتواكب إحتياجات
المجتمع والتطور
التكنولوجي
وتنبثق من خطة
الجامعة.

.2دعم فرص
التعاون الخارجي
بين الكلية و
نظرائها

4107-0

4107-4106

-

-

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
االقسام العلمية

إدارة الجامعة
ادارة الكلية
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
االقسام العلمية

متابعة تطوير نظم اتفاقيات الدراسات العليا مع الكليات
المناظرة
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مؤشرات التنفيذ
وجود وثيقة الخطة البحثية
ووثيقة المتابعة – محضر
مجلس الكلية
وجود قاعدة بيانات
لألبحاث بالكلية.
الخطة منشورة على موقع
الكلية
وجود قاعدة بيانات
لألبحاث محدثة
 تقارير دورية  -عدداألبحاث المنشورة سنويا
وجود اتفاقيات
عدد األبحاث المشتركة عدد ندوات تبادلالمعلومات البحثية
تقارير
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المسئول عن التنفيذ

اإلعالن والتسويق الجيد لبرامج الكلية (الدراسات العليا,
التعليم الطبي المستمر ,ورش العمل)......
إنشاء وحدات ذات طابع خاص
يادة الدعم المالي المخصص للنشر و حضور
المؤتمرات و األنشطة العلمية المختلفة
إعداد برامج لتوعية معاوني هيئة التدريس فيما يختص
بالبحث العلمي
التوعية بحقوق النشر والملكية الفكرية بالكلية والمجتمع
المحيط

أنشطة التنفيذ

الهدف االستراتيجي األول :تطوير برامج البحث العلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتها.

برامج/مشاریع
العمل

 .3تنميه الموارد
الذاتية لدعم
البحث العلمى

.4دعم و تاهيل
الباحثين

ادارة الكلية -لجنة الدراسات
العليا
إدارة الجامعة
إدارة الجامعة
ادارة الكلية
لجنة الدراسات العليا-
األقسام العلمية
لجنة أخالقيات البحث
العلمي

تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي و وضع آلية لعملها

عقد عدد من الندوات وورش العمل للتوعية بدور لجنة
أخالقيات البحث العلمي وآليات العمل داخل اللجنة
نشر دليل المصداقية واألخالقيات

تكريم الباحثين ذوى البحوث المشتركة و المتميزة
إدارة الجامعة

مجلس الكلية وكيل الكلية
لشئون الدراسات العليا-
وحدة الجودة
لجنة أخالقيات البحث
العلمي
لجنة أخالقيات البحث
العلمي
إدارة الجامعة
ادارة الكلية

مكافأة البحوث المتميزة والمنشورة دوليا
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الفترة الزمنية
4107-2
4107-2
4106-0
دورياً

الميزانية الالزمة
---211111
411111
---

مؤشرات التنفيذ
نشر برامج الكلية
وجود الوحدات
صور مستندات مالية
كشوف حضور و صور

دورياً

كشوف حضور –إعالنات
– إستبيانات – صور
وجود دليل المصداقية
واألخالقيات على الموقع
جوائز تشجيعية  -شهادات
تقدير– موقع الكلية

وثيقة مجلس الكلية  -وجود
الية

---

4102-2
سنويا
4102-0
4106/4102
4106/4102

المجتمع الداخلي للكلية
على علم و دراية بحقوق
الملكية الفكرية
--01111
---41111
21111

صور مستندات مالية
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برامج/مشاریع العمل

.4ربط العملية البحثية
بالفاعلية التعليمية

الهدف االستراتيجي األول :تطوير برامج البحث العلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتها.

أنشطة التنفيذ

تنو وسائل التعليم و التعلم لتشمل أنشطة بحثية

الميزانية
الالزمة
--------

الفترة الزمنية
4102/4102
4102-0
4102-0

المسئول عن التنفيذ
لجنة المناهج و المقررات-
االقسام العلمية
األقسام العلمية
لجنة المناهج و المقررات

مؤشرات التنفيذ
أعمال فصلية
للطالب
تقارير وجود مقرر4107/0
4107/0
4107/4106

مجلس الكلية
مجلس الكلية
لجنة الدراسات العليا – لجنة
البرامج و المقررات

لجنة الدراسات العليا
لجنة الدراسات العليا

عمل دليل الدراسات العليا
نشر بيانات الدراسات العليا علي صفحة الكلية ودليل
الدراسات العليا
دراسة احتياجات االقسام العلمية
انشاء معامل ابحاث و توفير االجهزة الال مة

تدريب و تاهيل الكوادر البشرية الال مة

-------

4107/6
4107/6

لجنة الدراسات العليا
ادارة الجامعة – ادارة الكلية
– ادارة الكلية

وجود الدليل
وجود المعلومات
على الموقع
تقارير
وجود معامل و
اجهزة
وجود كوادر مدربة

تشكيل اللجنة
وجود الالئحة
وجود التوصيف

------

4107/4106
4107/4106
4107/4106

وخدمة المجتمع
تشجيع الطالب للمشاركة في االنشطة البحثية
إعداد مقرر لتدريس منهجية البحث العلمي
الهدف االستراتيجي الثاني :انشاء برامج الدراسات العليا
.1وضع الئحة
تشكيل لجنة إلعداد الئحة الدراسات العليا
الدراسات العليا
إعتماد الئحة الدراسات العليا
توصيف البرامج و المقررات الدراسية للدراسات العليا

 .5توفير الموارد
الالزمة لدعم برامج
الدراسات العليا

--- 2مليون
31111
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عناصر نجاح الخطة
الواقعية :من خالل تحديد أنشطة تنبع من اإلحتياج الحقيقي لتحقيق متطلبات االرتقاء بالعملية
التعليمية و البحث العلمي وخدمة المجتمع.
المرونة :أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتغيير مواعيد التنفيذ أو ترحيل البنود التي تقتدي
الظروف لترحيلها دون إلغائها  ,وذلك لضمان تحقيق األهداف المرسومة.
االلتزام :اإللتزام من جانب الجهات المشاركة والمستفيدة من تنفيذ الخطة والجهات العليا من
الجامعة بتقديم كافة التسهيالت التي تضمن تحقيق الخطة.
قابلية التنفيذ :وتتآتي قابلية التنفيذ من خالل توفر التمويل الال م لتمويل األنشطة.
دقة قياس اإلنجاز :عن طريق مجموعة من مؤشرات األداء ()KPIs
التكامل :تكامل أنشطة الخطة مع األهداف الخاصة بإستراتيجية الجامعة.
النشر واإلعالن :نشر الخطة اإلستراتيجية لجميع األطراف المعنية للتعريف بالخطة
اإلستراتيجية للكلية.
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سمات التميز
-0

وجود مستشفى تعليمى على أعلى مستوى من اإلمكانات والتجهيزات الطبية يساهم
بشكل فعال فى العملية التعليمية.

-4

تقع الكلية فى موقع متميز من مدينة  6أكتوبر داخل حرم الجامعة والتى تقع
بدورها فى مكان يربط عدة طرق رئيسة .

-3

الكلية تشارك بشكل فعال فى الخدمات المجتمعية عن طريق القوافل الطبية وقوافل
التوعية .

-2

تعيين عدد مناسب من المعيدين والنواب سنويا فى كل األقسام من خريجى الكلية .

-2

وجود فندق للطالب وأخر للطالبات يقدم خدمة متميزة على مستوى فندقى راقى
وبأسعار مناسبة .

-6

وجود مجمع خدمات طالبية داخل حرم الجامعة .

-7

وجود مكتبة مركزية تتوافر بها أحدث المراجع العلمية والدوريات الحديثة وتتصل
بقواعد بيانات األبحاث العالمية.
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السياسات العامة للكلية
أسم الكلية :كلية طب األسنان -جامعة  6أكتوبر
الجهه التى أعدت هذه السياسه :مجلس الكلية
تاريخ موافقة مجلس الكلية عليها4102/0/02 :
الجهه المسئولة عن التنفيذ :إدارة جامعة  6أكتوبر (إدارة الكلية)

أوالً :سياسات الكلية فى مجال التعليم-:
تتبنى الكلية مجموعة من السياسات التى من شأنها تحقيق أهداف الكلية األستراتيجية
وتحقيق غايتها وتتمثل هذه السياسات فى-:
 تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القومية.
 مراجعة البرامج والمقررات الدراسية عن طريق المراجعة الداخلية والخارجية .
 األخذ فى اإل عتبار نتائج المراجعات الدورية للبرنامج والمقررات وإدماج التقنيات
الحديثة فى التشخيص والعالج.
 تشجيع الطالب الفائقين.
 رعاية الطالب المتعثرين دراسيا ً.
 جذب أعضاء هيئة التدريس وإستيفاء النسب المرجعية.
 توفير كافة تسهيالت التعليم والتعليم وصيانتها.
 توفير العيادات واألجهزة الحديثة التى تدعم بشكل فعال برنامج التدريب الميدانى .
 التركيز على الطالب بأعتباره أهم مخرجات االعملية التعليمية.
 التقويم المستمر للعملية التعليمية.
 دعم التعلم الذاتى والتعليم مدى الحياة.
 التكامل مع سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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ثانياً :سياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة-:
لتحقيق غاية الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأهدافها األستراتيجية المرتبطه به فإن
الكلية تنتهج مجموعة من السياسات المتمثلة فى-:
 تحقيق التنسيق والتكامل فى المجهودات التى تقوم بها الكلية من جهة والجامعة
من جهه أخرى فى إطار خطة الدولة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
 المساهمة المستمرة فى حل مشكالت البيئة وتنمية الوعى البيئى.
 التواصل المستمر مع المجتمع المدنى والوقوف على إحتياجاته وتوجهاته .
 التواصل المستمر مع المؤسسات والجهات العاملة فى المجاالت المختلفة لطب األسنان .
 التواصل المستمر مع الخرجيين.
 تقديم الخدمات الطبية والتدريبية ألطراف المجتمع المحيط .
 التشجيع على العمل التطوعى فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 إشراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين فى أنشطة
خدمة المجتمع.
 تعزيز أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 التكامل مع سياسات الكلية فى مجال التعليم والبحث العلمى.
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ثالثا :سياسات الكلية فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى-:
لتحقيق غايه الكلية فى مجال البحث العلمى وأهدافها اإلستراتيجية المرتبطة به  ,فأن الكلية تعتمد
مجموعه من السياسات التى من شأنها تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية وبلوغ غايتها وتتمثل فى -:
 وضع خطط بحث علمى شاملة تضمن االرتباط بخطط التمنية وتلبي إحتياجات المجتمعوتواكب التطور المتسار فى مجال طب األسنان .
 تنمية الموارد المالية الأل مة لدعم البحث العلمى . تشجيع البحوث العلمية التطبيقية واإلكلينكية التى تتعامل مع المشكالت القومية ومشكالتالمجتمع المحلى .
 تشجيع النشر العلمى فى المجالت العلميه الدوليه المحليه ذات معامالت التأثير المرتفعه . تنميه ورفع قدرات الباحثين بالكلية . توثيق كافه األ نشطة البحثيه واألنشطة المرتبطه  ,وعمل قواعد بيانات شامله لها ونشرها . تشجيع الشراكة فى البحوث العلميه بين التخصصات المختلفة أو المناظرة . تبادل المعارف والمعلومات مع مؤسسات البحث العلمى ذات الصلة . -التكامل مع سياسات الكلية فى مجال التعليم والتعلم ومجاالت خدمة المجتمع وتنميه البيئة .

74

كلية طب األسنان  -الخطة اإلستراتيجية 2019 -2014

75

إدارة المخاطر
قوة األثر **

تسريب البيانات السرية

تم تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة ,مع وضع اآلليات الال مة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم
ومقومات النجاح للخطة.
قيمة
الخطر ***

2

تضارب البيانات والمعلومات

م

أساليب المعالجة

2

4

3

هجرة الكفاءات من اعضاء هيئة التدريس

تقاعس العاملين عن اتمام االعمال

تراجع مستوى االداء الوظيفى

المخاطر

الجهة المسئولة
عن التنفيذ

6

8

3

4

4
4

احتمالية
الحدوث *

مؤشرات قياس فاعلية
أساليب المعالجة
االحتفاظ باكثر من نسخة باماكن و طرق مؤمنة -
استخدام برامج كشف الفيروسات و تحديثها
المستمر
تقنين تداول المعلومات -تطوير نظام حفظ البيانات

9

2

1
2

مخاطر
المعلومات

ادارة المعلوماتية-
رؤساء االقسام-
وحدة الجودة
ادارة المعلوماتية-
رؤساء االقسام
وحدة الجودة

عمل قواعد بيانات شاملة -وضع الية لمراجعة
البيانات و المعلومات قبل نشرها او استخدامها

8

4
8

3

وجود اكثر من نسخة
لقواعد البيانات
نظم مطورة لحفظ
البيانات
وجود اليات للمراجعة-
قواعد بيانات
ادارة الجامعة-
ادارة الكلية

تفعيل سياسات جذب و االحتفاظ باعضاء هيئة
التدريس  -متابعة الرضا الوظيفى للوقوف على
اوجه القصور
ربط الحافز باالداء
وضع برامج تدريبية دورية -التقييم
المستمرلمستوى االداء -الحوافز المادية و
المعنوية

تلف و فقدان البيانات

مخاطر متعلقة
بالموارد
البشرية

ادارة الكلية
ادارة االكلية-
رؤساء االقسام-
وحدة الجودة

وجود سياسات-
استبيانات الرضا
الوظيفى
تقارير عن مستوى
االداء
تقارير عن مستوى
االداء
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م

مخاطر صحية
و طبيعية

مخاطر
تنظيمية و
ادارية

مؤشرات قياس فاعلية
أساليب المعالجة
تقارير عن مستوى
االداء
زيادة الوعى-
قلة نسب االصابة

الجهة المسئولة
عن التنفيذ
ادارة االكلية-
رؤساء االقسام
لجنة مكافحة
العدوى

أساليب المعالجة
االعداد و التهيئة الالزمة للعاملين باشراكهم فى
عمل الخطط و صنع القرار -التواصل الجيد -
الحوافز المادية و المعنوية
االلتزام التام بسياسة الكلية لمكافحة العدوى-
التوعية و التثقيف المستمر
التنسيق مع الدفاع المدنى-وضع خطة تفصيلية
لعمليات اإلخالء
المتابعة المستمرة الجراءات االمن و السالمة و
اتخاذ احتياطات التامين الالزمة

قيمة
الخطر ***
8

4

6

قوة األثر **
2

4

3

احتمالية
الحدوث *
4

1

1
2

المخاطر

مقاومة العاملين للتغيير

تفشى العدوى باالمراض المعدية بين
العاملين

الكوارث الطبيعية التى قد تهدد البنية
التحتية للكلية

مخاطر الحريق فى معامل و عيادات الكلية

5

لجنة االزمات و
الكوارث
لجنة االزمات و
الكوارث

3

5

وجود خطة لالخالء
وجود اجراءات معلنة و
مفعلة

2

تكثيف خطط تدريب القيادات

6

ادارة الجامعة-
ادارة الكلية

نشر الوعى بكافة الطرق المتاحة

نقص المهارات االدارية

عدم االلتزام بتوقيتات الخطة

تقارير عن مستوى
االداء

وحدة الجودة

3
4

ادارة الجامعة-
ادارة الكلية

تدنى الوعى بالقوانين و التشريعات التى
تحكم مؤسسات التعليم العالى
3
2

تقارير

المتابعة المستمرة لسير الخطة -تحديد
المسئوليات بدقة -المسائلة المستمرة لمسئولى
التنفيذ -وجود مؤشرات اداء مبكرة

العاملين على وعى
بالقوانين و التشريعات

9
8
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أساليب المعالجة
تاجيل بعض البنود التى تحتمل التاجيل و العمل
على برامج الخطة ذات التكلفة المنخفضة -تنمية
الموارد الذاتية للكلية
مراقبة بنود الصرف -تنمية الموارد الذاتية للكلية

قيمة
الخطر ***
6

6

قوة األثر **
3

3
2

احتمالية
الحدوث *
5

5
3

المخاطر

توقف الدعم المالى مرحليا الى سبب من
االسباب

تجاوز الميزانية

محدودية قنوات التوعية

م

مخاطر مالية

الجهة المسئولة
عن التنفيذ
ادارة الجامعة-
ادارة الكلية
ادارة الكلية-
االدارة المالية

6

مؤشرات قياس فاعلية
أساليب المعالجة
وجود خطة لتنمية
الموارد الذاتية
وجود خطة لتنمية
الموارد الذاتية

تكثيف خطط التدريب -تعدد وسائل التوعية

6

3
2

2
4

عدم وعى المستفيدين بالخطة و اهدافها

وحدة الجودة

استخدام وسائل حديثة و غير تقليدية

مخاطر االعالم
و التوعية

وحدة الجودة

8

وجود وسائل متعددة
للنشر و التوعية
زيادة نسبة الوعى

استخدام مولدات للكهرباء-

مخاطر البنية
التحتية

اعطال الكهرباء-تلف الشبكات-تعطل
االجهزة
وجود خطط بديلة

الصيانة المستمرة

ادارة الكلية-
االدارة الهندسية

مخاطر خارجية

وجود مولدات -وجود
خطة للصيانة

1

5

ادارة الجامعة-
ادارة الكلية

5

نسبة الطالب الوافدين

عدم استقرار الوضع السياسى بما يوثر
على الوضع التنافسى على المستوى
االقليمى

*احتمالية الحدوث :تأخذ القيمة من ( 5 : 1حيث أن القيمة  1تعني ضعيف جدا)

** قوة األثر :تأخذ القيمة من ( 5 : 1حيث أن القيمة  1تعني ضعيف جدا)

اللون األخضر :قيمة الخطر (ضعيف) من 3 : 1

اللون البرتقالي  :قيمة الخطر (مرتفع) من 12 : 7

*** قيمة الخطر :هي حاصل ضرب احتمالية الحدوث  Xقوة األثر
اللون األصفر  :قيمة الخطر (متوسط) من 6 : 4
اللون األحمر  :قيمة الخطر (مرتفع جدا) من 25 : 15
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آليات التنفيذ والمراقبة
بعد إعتماد الخطة اإلستراتيجية وتشكيل الكلية فريقا ً إلعداد الخطة التنفيذية التفصيلية لألعمال
الواردة بالخطة اإلستراتيجية في ضوء البرامج واألنشطة المحددة ,وفي ضوء المخصصات
المالية المبدئية المحددة لكل عمل ,وطبقا ً لألولويات المحددة بالخطة اإلستراتيجية.
يتم إصدار الخطة التنفيذية للكلية وإعتمادها.

آليات التنفيذ:
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وضع مؤشرات األداء الخاصة بكل نشاط على حدة وبالخطة التنفيذية ككل.
مراجعة وإعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة اإلستراتيجية وتوفير الميزانيات
المخصصة لألعمال.
إصدار الخطة التنفيذية للكلية وإعتمادها.
تشكيل لجنة تسيير ومتابعة الخطة التنفيذية وتكليف مدير تنفيذي للخطة التنفيذية للكلية يكون
سؤال أمام لجنة التسيير والمتابعة.
يتم تحديد مساعدي المدير التنفيذي كرؤساء لفرق العمل التنفيذية الجزئية.
تشكيل الفرق التنفيذية لألعمال بما يسمح بمشاركة أكبر قدر ممكن من المتخصصين في
مجال كل نشاط من األنشطة التنفيذية.
تطبيق نظام للمتابعة والمراقبة.
تنفيذ األعمال وتطبيق آليات المتابعة والمراقبة.
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المراقبة والمتابعة والتقييم
تهدف عملية المتابعة والتقييم إلي الوقوف على الموقف التنفيذي للخطة التنفيذية والوقوف على
العقبات والمصاعب التي تعترضها ,بهدف إيجاد أنسب الحلول وتطبيقها وتصحيح مسارات الخطط
في الوقت المناسب .وتتم عملية المتابعة والتقييم بشكل دوري ومنتظم من خالل قيادات الكلية
ومجلسها الحاكم ,باإلضافة إلي الجامعة ومجلسها الحاكم وذلك من خالل اآلليات اآلتية:

يقدم رئيس كل فريق تنفيذي للمدير التقارير التالية:

تقرير فني ربع سنوي:
ويتم فيه التركيز على تطبيق النشاطات واإلنجا ات الرئيسية بالنسبة للمرحلة التي يتم فيها تقييم
المشاكل التي واجهت التنفيذ باإلضافة إلى الحلول المناسبة التي تم تبنيها لحل هذه المشكالت على
أن يتم تقييم النشاطات بنا ًءا على مؤشرات القياس التي تم تحديدها بالخطة.

تقرير مالي ربع سنوي:
بحيث يتضمن كشف حساب تفصيلي يرفق مع التقرير الفني عن الموا نة والمصروفات الخاصة
بكل بند ومصادر التمويل ,ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجو إلى المصروفات ومقارنتها
بالموا نة المرصودة وبيان المفروقات واالختالف في ما تم رصده من الموا نة وما تم صرفه,
وبيان مدى االنحراف المالي وتبرير سبب هذا االنحراف بشكل واضح.
تقرير فني سنوي:
ي شمل تحليل اإلنجا ات التي تم تحقيقها طوال العام والعقبات التي تم تجاو ها وتلك التي لم يتم حلها
بجانب توقعات اإلستمرارية للخطة .ويساعد هذا التقرير على إدراك الموقف الراهن للخطة ومعرفة
الدروس المستفادة من المشكالت والعقبات وحلولها وهو ما يساعد على تجنبها أو مواجهتها عند
تكرارها في المستقبل.
تقرير مالي سنوي:
بحيث يتضم ن كشف حساب تفصيلي عن الموا نة والمصروفات الخاصة بكل بند ومصادر
التمويل ,ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجو إلى المصروفات ومقارنتها بالموا نة المرصودة
وبيان المفروقات واالختالف في ما تم رصده من الموا نة وما تم صرفه ,و بيان مدى االنحراف
المالي وتبرير سبب هذا االنحراف بشكل واضح علي مدار العام.
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تقرير فني نهائي:
يشمل وصف لجميع األعمال التي تمت من خالل الخطة ومؤشرات األداء في كافة المراحل وجميع
العقبات التي اعترضت الخطة وسبل التعامل معها والتغلب عليها.
تقرير مالي ختامي:
و هو يمثل كشف حساب تفصيلي عن الموا نة والمصروفات الخاصة بكل بند من بنود الخطة,
بجانب إجمالي المصروفات والفائض أو العجز في التمويل.

و تشتمل عملية التقييم والمتابعة والمراقبة على الخطوات التالية:
 -0يقوم المدير التنفيذي للخطة التنفيذية فور تسلمه للتقارير الجزئية بعمل تقرير شامل ويقوم برفع
تقريره إلى لجنة التسيير والمتابعة.
 -4تقوم لجنة التسيير و المتابعة برفع تقرير عن معدالت األداء بالخطة التنفيذية إلى عميد الكلية
الذي يقوم بدورة بعرض التقرير على مجلس الكلية.
 -3يصدر المدير التنفيذي للخطة ن شرة دورية عن معدالت األداء واإلنجا ات بالخطة وتعلن على
جميع األطراف بالكلية.
 -2يقوم كل من عميد الكلية ورئيس لجنة تسيير الخطة التنفيذية بالمتابعة الميدانية الدورية والتقييم
والتحقق من اإلنجا ات عقب كل تقرير.
 -2ترفع الكلية تقريرا للجامعة عن معدالت األداء واإلنجا ات بالخطة .
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