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 ٩٩ من ١صفحة 

 

  الذاتية الدراسة

  لكلية طب األسنان

  جامعة عين شمس

٢٠١٢-٢٠١١  
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 ٩٩ من ٢صفحة 

 

  فريق إعداد الدراسة الذاتية
< <

<<<<÷æ_<V<ï…]ý]<Ðè†ËÖ]V< <
 
 )عميد الكلية (حسام توفيق/ د .أ .١

 )وآيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث(إيهاب سعيد عبد الحميد / د .أ .٢

 ) خدمة المجتمع و البيئةوآيل الكلية لشئون (نادية متولى/ د . أ .٣

 )وآيل الكلية لشئون التعليم و الطالب (فاطمة الزهراء عوض/ د .أ .٤

 )رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية(هانى إبراهيم عيد / د .أ .٥

   

<<<<<ğ̂éÞ^m<V<ï„éËßjÖ]<Ðè†ËÖ]V< <
  

 )رئيس لجنة المصداقية و األخالقيات (هدير الدسوقى/ د .أ .١

 )لجنة البرامج و المقررات الدراسيةعضو  (مجديريهام / د .م.أ .٢

 )رئيس لجنة المشارآة المجتمعية (القرشيداليا / د .م.أ .٣

 )رئيس لجنة الهيكل التنظيمى و الجهاز اإلدارى ( حسن غالبأميمه/ د .م.أ .٤

 )مدير وحدة التدريب (جيهان فاروق يونس/ د .م.أ .٥

 )لخريجينعضو لجنة الطالب و ا (عبير عبد الحكيم الجندى/ د .م.أ .٦

 )فريق وحدة الجودةعضو ( مروة الوحش/ د  .٧

 )عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية(منى أبو النجا /  د  .٨
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 ٩٩ من ٣صفحة 

 

 االول القسم

 المؤسسة عن الوصفية البيانات .١

  جامعة عين شمس–آلية طب األسنان  :المؤسسة اسم 

  آلية : المؤسسة نوع 

 سجامعة عين شم :المؤسسة لها التابعة الجامعة اسم 

  حكومية : الجامعة نوع 

 العباسية :المدينة   لقاهرةا :المحافظة      :الجغرافى الموقع 

  ١٩٩٤لسنة ) ٢٨٧( القرار الجمهورى رقم  :التأسيس تاريخ 

   سنوات٥ : الدراسة مدة 

 اإلنجليزية : الدراسة لغة 

  للكلية األآاديمية القيادة .٢

 العلمية الدرجة االسم القيادة

 أستاذ  محمد حسام توفيق / د.أ عميد الكلية

 أستاذ فاطمة الزهراء عوض/ د .أ والطالب التعليم لشئون الكلية وآيل

 أستاذ إيهاب سعيد عبد الحميد/ د .أ والبحوث العليا للدراسات الكلية وآيل

 أستاذ نادية متولى/ د .أ البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وآيل
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 ٩٩ من ٤صفحة 

 

 وتوزيعهم الطالب أعداد .٣

 )البكالوريوس(األولى  الجامعية المرحلة: أوال  

 المختلفة الفرق على وتوزيعهم للطالب اإلجمالى العدد

 الفرقة  عدد الطالب
  الئحة جديدة  الئحة قديمة

 ٣٨٥ ٣ األولى
 ٢٨٣ ٣١ الثانية
 ٤١ ٢٢٩ الثالثة
 ----- ٢٣٨ الرابعة

 ١٢١٠ إجمالى الطالب

  العليا الدراسات مرحلة: ثانيا  

 :درجة الدآتوراه على وتوزيعهم للطالب اإلجمالى العدد) أ(

 الدرجة العلمية التخصصات الفرعية للدرجة
 أعداد الطالب إسم الدرجة

 اإلجمالى

 10 بيولوجيا الفم
 ٦ باثولوجيا الفم

ى  سفة ف وراه الفل دآت
نان   ب األس وم ط عل

 ٣ المواد الحيوية األساسية
١٩ 

 ٥ جراحة الفم و الوجه و الفكين
 ٨  للفم و الوجه و الفكيناإلستعاضة الصناعية

 ٧ طب الفم و عالج اللثة و التشخيص
 ٣ أشعة الفم

 ٥ تقويم األسنان
 ٢ طب أسنان األطفال

 ٠ الصحة العامة لألسنان
 ٢٢ عالج الجذور

 ١٧ التيجان و الجسور

روع   ى ف دآتوراه ف ال
ب  نان ط األس
 اإلآلينيكية

 ٦ العالج التحفظى

٧٥ 
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 ٩٩ من ٥صفحة 

 

  :درجة الماجستير على وتوزيعهم للطالب اإلجمالى العدد) ب(

 التخصصات الفرعية للدرجة
 الدرجة العلمية

 أعداد الطالب إسم الدرجة
 اإلجمالى

 ٢٣ بيولوجيا الفم
الماجستير فى علوم طب  ١٢ باثولوجيا الفم

 األسنان األساسية
 ١١ المواد الحيوية

٤٦ 

 ٢٤ جراحة الفم و الوجه و الفكين
 ٧٩ اإلستعاضة الصناعية

 ٥٨ طب الفم و عالج اللثة و التشخيص
 ٩ أشعة الفم

 ٢٩ تقويم األسنان
 ٦٩ طب أسنان األطفال

 ١٠ الصحة العامة لألسنان
 ١٥٧ عالج الجذور
 ٩٨ لجسورالتيجان و ا

الماجستير فى فروع 
 طب األسنان اإلآلينيكية

 ٤٦ العالج التحفظى

٥٧٩ 

  :دبلوم الدراسات العليا على وتوزيعهم للطالب اإلجمالى العدد) ج(

 التخصصات الفرعية للدرجة
 الدرجة العلمية

 أعداد الطالب إسم الدرجة
 اإلجمالى

 ١١ جراحة الفم و الوجه و الفكين
 ٤٤ اإلستعاضة الصناعية

 ٨  الفم و عالج اللثة و التشخيصطب
 ٧ أشعة الفم

 ٠ طب أسنان األطفال
 ٣٠ عالج الجذور

 ٦٩ التيجان و الجسور

 دبلوم الدراسات العليا

 ٢٦ العالج التحفظى

١٩٥ 
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 ٩٩ من ٦صفحة 

 

 التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام .٤

  

  

 أعداد هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

 القسم العلمى هيئة معاونة أستاذ

 
 متفرغ

غير 

 متفرغ
 عامل

 أستاذ

 مساعد
مدرس  مدرس

 مساعد
 معيد

 اإلجمالى

 23 ٩ ٦ ٢ ٣ ١ ١ ١ بيولوجيا الفم

 15 ٤ ٥ ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ باثولوجيا الفم

 10 ٣ ٢ ١ ٢ ٢ ٠ ٠ المواد الحيوية

 13 ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٠ ١ جراحة الفم و الوجه و الفكين

 20 ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٠ ١ اإلستعاضة الصناعية

   و عالج اللثة و التشخيصطب الفم

 أشعة الفمو 
٦ ١٢ ٤ ٤ ٦ ٠ ٠ 32 

 15 ٣ ٦ ٢ ٢ ٢ ٠ ٠ تقويم األسنان

  طب أسنان األطفال

  الصحة العامة لألسنان
١ ٣ ٤ ٢ ٢ ٠ ٠ 12 

 16 0 5 3 5 2 0 1 عالج الجذور

 20 2 10 4 3 1 0 0 التيجان و الجسور

 21 3 9 1 2 4 0 ١ العالج التحفظى

 195 37 65 27 32 28 1 ٥ بالكلية التدريس يئةه أعضاء إجمالى
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 ٩٩ من ٧صفحة 

 

 بالكلية التدريس هيئة أعضاء للسادة اإلجمالى التوزيع

 النوع

النسبة المئوية من إجمالى 

هيئة التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 الحالة الوظيفية

 الدرجة

 %

 للذآور

 %

 لإلناث
 للمنتدب%   %١٠٠

 %٢٠٫٦  ١٧٫٤٤ 44.12 55.88 أستاذ

 %٣٤٫٤ ١٦٫٤١ 46.88 53.13  مساعدأستاذ

 %١٨٫٥ ١٣٫٨٥ 44.44 55.56 مدرس

 %٠ ٣٣٫٣٣ 67.69 32.31 مدرس مساعد

 %٠ ١٨٫٩٧ 59.46 40.54 معيد

  

 ٢ الخارج فى المبعوثين عدد إجمالى

 ١:١٣ للطالب التدريس هيئة أعضاء نسبة

 ١:١٢ للطالب المعاونة الهيئة أعضاء نسبة

 ١٤ التدريس هيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة

 ٣ التدريس هيئة أعضاء إلجمالي الخاصة األجازات نسبة

 المئوية النسبة العدد اإلداري بالجهاز العاملين

 %٩٠٫٤ ٢٢٦ دائم

 %٩٫٦ ٢٤ مؤقت

  %١٠٠ ٢٥٠ إجمالى
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 ٩٩ من ٨صفحة 

 

 :كليةال تقدمها التي التعليمية البرامج .٥

 : األولى الجامعية المرحلة : أوًال

 و جراحة الفم و األسنانبكالوريوس طب  

   برنامج واحد  :   المؤسسة تقدمها التي التعليمية للبرامج اإلجمالى العدد 

 برنامج واحد:  بالفعل المطبقة البرامج عدد 

 : العليا الدراسات مرحلة : ثانيًا

 :المؤسسة تقدمها التي التعليمية البرامج أسماء •

 دآتوراه الفلسفة فى علوم طب األسنان األساسية •

  دآتوراه علوم طب األسنان اإلآلينيكية •

  ماجستير طب و جراحة الفم و األسنان •

  دبلوم الدراسات العليا فى علوم طب األسنان •

   برنامج٣٤  : المؤسسة تقدمها التي التعليمية للبرامج اإلجمالي العدد •

  برنامج٣٤  :بالفعل المطبقة البرامج عدد •

 % ٦٨٫٤  :العليا بالدراسات للمقيدين إلجمالىا بالعدد مقارنة للماجستير المسجلين نسبة •

  %١٠٫٣  :العليا بالدراسات للمقيدين اإلجمالى بالعدد مقارنة للدآتوراه المسجلين نسبة •

  :األخيرة سنوات الخمس خالل منحها تم التى الدرجات عدد

 الممنوحة العلمية الدرجات إجمالى من  % العدد الدرجة

 45.٩ ٣٠١ الدبلوم

 4٣ ٢٨٢ الماجستير

 11.1 ٧٣ الدآتوراه

 %١٠٠ ٦٥٦ اإلجمالى
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 ٩٩ من ٩صفحة 

 

  :األخيرة سنوات الخمس خالل الخريجين ونسب أعداد .٦

 النسبة المئوية أعداد الطالب العام

٢٧٧ ٢٠١٢-٢٠١١ 20.09 

٣١١ ٢٠١١-٢٠١٠ 22.55 

٢٩٤ ٢٠١٠ -٢٠٠٩ 21.32 

٢٨١ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 20.38 

٢١٦ ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ 15.66 

  %١٠٠ ١٣٧٩ إجمالى الخريجون

 

  وحدات٥   :الخاص الطابع ذات الوحدات عدد .٧

 :الكلية تقدمها التي والخدمات الخاص الطابع ذات الوحدات أسماء

 . وحدة جراحة الوجه والفم والفكين-        .  وحدة القياسات الدقيقة- 

  . وحدة التعليم الطبي المستمر-          .وحدة العالج المتميز- 

 . وحدة األطباء االمتياز-

  :بالكلية اإلتصال سائلو

وان  • دى   العن ة     : البري ة الوحدة األفريقي شفى عين شمس التخصصى      –شارع منظم  من  – خلف مست

  القاهرة- العباسية –شارع الخليفة المأمون 

  eg.edu.asu.asfd.www: اإللكترونى  الموقع •

 ٢٢٦٣٩٠٨٣ -٢٢٦٣٩٠٨٦ - ٢٢٦٣٩٠٨٨: تليفون  •

  ٢٢٦٣٩٠٨٣ – ٢٢٦٣٩٠٨٨:  فاآس •
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 ٩٩ من ١٠صفحة 

 

  الثانى القسم
  معايير و مؤشرات و عناصر و خصائص التقويم الذاتى

 
  

  

  

  

 

 

   الخطة اإلستراتيجية١/١

 :)SWOT( التحليل البيئى للكلية بإستخدام إسلوب ١/١/١

ا                   ق من خالله ة تحق التها و تتماشى       إيمانا من الكلية بضرورة وجود خطة إستراتيجية مفعلة و مطبق ة رس الكلي

فقد سعت الكلية منذ إنشاء نظام داخلى للجودة بها إلى تدريب        , فى نفس الوقت مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة      

د   . آوادر من أعضاء هيئة التدريس على عناصر التخطيط اإلستراتيجى و وضع الخطط و رسم السياسات               و ق

دا ى إع ل المرشح لإلشراف عل ق العم از فري ذلك إجت دادها ل م إع ى ت ل الت ة العم تراتيجية ورش د الخطة اإلس

اتذة متخصصون فى                               ا أس ى حاضر فيه ة عين شمس و الت ة الطب جامع وم بكلي بمرآز تدريب و تطوير العل

يم  دة إدارة مشروعات وزارة التعل ذلك من وح ضمان الجودة و آ ة ل ة القومي تراتيجى من الهيئ التخطيط اإلس

  .العالى 

ذ             و قد تم تشكيل   ة تنفي ذ بداي داد الخطة اإلستراتيجية من ة يكون مسئوال عن إع د الكلي  فريق عمل برئاسة عمي

م      ١/٧/٢٠٠٩أنشطة مشروع التطوير المستمر و التأهيل لإلعتماد فى           تاذ       ) ١٫١( مرفق رق م ترشيح األس و ت

ة   رئيسا للجنة التخطيط اإلستراتيج) عميد الكلية السابق (هانى إبراهيم عيد    / الدآتور   ى بعد موافقة مجلس الكلي

  ).١٫١(مرفق رقم  لجان) ٩(على تشكيل اللجان النوعية لمشروع التطوير و عددها 

  المحور األول
 القدرة المؤسسية

 التخطيط اإلستراتيجى.١
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 ٩٩ من ١١صفحة 

 

ك بتصميم                ) ٢٫١(و قد تم إجراء التحليل الرباعى مرفق رقم          ة و ذل ة و الخارجي ة الداخلي ل عناصر البيئ لتحلي

ة ا       دريس و الهيئ ة الت ة ألعضاء هيئ تبيانات الموجه ذلك    مجموعة من اإلس ة و آ ون و الطلب ة و اإلداري لمعاون

ق   و آذلك أولياء األمور   ) المستشفيات و المراآز الطبية المستفيدة من خريج الكلية       (المؤسسات المجتمعية    مرف

  ).٣٫١(رقم 

م     ى أه و قد تم األخذ فى اإلعتبار عند جمع البيانات اإلعتماد على تقرير المراجعون النظراء و الذى إشتمل عل

  )٤٫١(مرفق رقم  .وة و الضعف بالكليةنقاط الق

ى مستوى           ) ٥٫١(و بعد تحليل النتائج إحصائيا مرفق رقم         تم تحديد مصفوفة مجاالت نقاط القوة و الضعف عل

د دراسة               آل عنصر من عناصر محورى القدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية و آذلك الفرص و التهديدات بع

ى         ثال ف اظرة بالجامعات األخرى                مجتمع الكلية الخارجى متم ات طب األسنان المن ة و آلي ة و  (الجامع حكومي

  )٦٫١(مرفق رقم  .و المؤسسات المجتمعية و وزارة التعليم العالى) خاصة

  :نقاط القوة 

  مشارآة أطراف متعددة فى التحليل البيئى •

  تزامن تطبيق الخطة اإلستراتيجية مع تحقيق أهداف مشروع التطوير •

  من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و اإلداريون فى إعداد الخطةمشارآة عدد آبير  •

  نقاط الضعف

  عدم تفرغ الفريق التنفيذى أثناء إعداد الخطة مما أطال من وقت إعدادها •

  التحسين

 تدريب عدد أآبر من الكوادر الشابة لتكون نواة جيدة لتعميم الفكر اإلستراتيجى و منهجية العمل •

 :و الرسالة   الرؤية ١/١/٢

ة  ٢٠٠٥عام فى قامت الكلية بصياغة رؤية و رسالة عند إنشاء نظام داخلى للجودة بها و ذلك        و قد قامت الكلي

يم ي بعرض الرؤية و الرسالة فى مجلس الكلية بحضور ممثلون من المجتمع المدنى آنقيب أطباء األسنان و مق                 

نان    م و األس ة طب الف تاذ بكلي ة –خارجى و هو أس اريخ   جامع ك بت اهرة و ذل م  ٢٠٠٥-١٢-١٧الق ق رق مرف

اء   ) ٧٫١( اط بن ديل بعض النق راح تع ى إقت س عل ة المجل م موافق د ت راء و  او ق ون النظ ر المراجع ى تقري  عل

  )٨٫١(مرفق رقم  .التوصية بترجمتها إلى اللغة العربية 
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 ٩٩ من ١٢صفحة 

 

ى ع               ة اإللكترون ع الكلي ى شبكة اإلنترنت     و رؤية الكلية و رسالتها تتصدر الصفحة الرئيسية لموق م     ل مرفق رق

)٩٫١(  

  :نقاط القوة 

  مشارآة أطراف متعددة فى صياغة الرؤية و الرسالة •

  تم تحديث الرؤية والرسالة خالل الخمس سنوات الماضية  •

  نقاط القوة

ى             • ة االلكترون ع الكلي م    تم نشر الرؤية  و الرسالة فى مبنى الكلية و بدليل الطالب و على موق مرفق رق

)١٠٫١(  

  حسينالت

  وجود الية معتمدة لتحديث الرؤية و الرسالة معتمدة على معايير محددة و مطبقة  •

 زيادة قنوات نشر رسالة الكلية •

 : الغايات النهائية و األهداف اإلستراتيجية ١/١/٣

  على دراسة نقاط القوة    احددت الكلية عشرة أهداف إستراتيجية تسعى لتحقيقها و قد تم تحديد هذه األهداف بناء             

و الضعف للكلية و قد تمت مناقشة هذه األهداف فى مجلس الكلية بحضور ممثلون من المجتمع المدنى آنقيب                    

 جامعة القاهرة و    –يم خارجى لبرنامج البكالوريوس و هو أستاذ بكلية طب الفم و األسنان             يأطباء األسنان و مق   

ة      و قد تمت موافقة المجلس على صياغة األه        ٢٠٠٥-١٢-١٧ذلك بتاريخ    ى اللغ ا إل داف و التوصية بترجمته

  )١١٫١(مرفق رقم  .العربية

  و قد تم نشر أهداف الكلية اإلستراتيجية من خالل موقع الكلية اإللكترونى

  :نقاط القوة 

  مشارآة أطراف من المجتمع فى صياغة أهداف الكلية اإلستراتيجية •

  نقاط الضعف

  طرق نشر األهداف اإلستراتيجية ما زالت محدودة •

  تحسينال
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 ٩٩ من ١٣صفحة 

 

  وجود الية معتمدة لتحديث األهداف اإلستراتيجية معتمدة على معايير محددة و مطبقة  •

 .زيادة قنوات نشر أهداف الكلية اإلستراتيجية •

 : السياسات ١/١/٤

  :قامت إدارة الكلية بتحديد مجموعة من السياسات منذ إنشاءها يمكن تلخيصها فى األتى

 :وريوس سياسة التعليم فى مرحلة البكال) أ(
 :قبول الطالب     •

  :يتم قبول الطالب وفقًا لما يلى 

  .الضوابط التى يقرها المجلس األعلى للجامعات -

 .مجموع الثانوية العامة ورغبات الطالب  -

 .التوزيع حسب األماآن المتاحة وفقا للمجموع وأولويات الرغبات  -

 .بشروط المجلس األعلى للجامعات  المعادلةقبول الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة  -

ة وصالحيتهم                      - وهم من األمراض المعدي ى خل قبول الطالب السابق ذآرهم بشرط أن يثبت الكشف الطب
 .لمتابعة الدراسة

 : التدريس   •

 .مراعاة تخصص عضو هيئة التدريس فى تدريس المقررات -

 .يتم تدريس المقررات فى محاضرات عامة لجميع الطالب  -

ل الك  - صص معام ة       تخ ل اإلآلينيكي ة قب ى المرحل ة ف ات العملي ة للتطبيق ة  (لي ى و الثاني سنة األول و ) ال
ة          ة األآلينيكي ى المرحل ى ف دريب العمل ة للت ادات الكلي صص عي سنة الثا (تخ وم  ) ةرابع ة و اللث ال ويق

 .بالتدريس بها أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

ة  - ات تعليمي د متطلب تم تحدي ى آ (Requirements)ي سام  عل الس األق ددها مج تيفاؤها يح ب إس ل طال
 العلمية فى بداية آل عام دراسى 

 :تقييم الطالب •

ة     )نظرى و عملى و شفهى     (يتم التقييم وفقا الختبارات نهاية العام      -   إلى جانب اختبارات أعمال سنة دوري
 .يتم إعالم الطالب بها
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 ٩٩ من ١٤صفحة 

 

 جيد جدا   -ممتاز(راآمى بالتقديرات   يقدر نجاح الطالب فى امتحانات البكالوريوس ويحسب على أساس ت          -
  ).راسب –ضعيف (ويقدر الرسوب بأحد التقديرين )  مقبول – جيد –

 :الهدف من هذه السياسة هو  •
 .قبول الطالب الراغبين فى الدراسه بالكلية على أن يتفق ذلك مع المجموع المحدد للقبول بها -
ك إ         - ة من        أن يقوم بالتدريس متخصصون فى المجال وإن استدعى ذل رات الالزم م الخب م له داب من ه نت

 .فى الدراسات العلياآذلك و) جراحة الفم و طب الفم(خارج الكلية آما هو الحال فى بعض أقسام الكلية 
ئلة حول      ازيادة ف  - علية العملية التعليمية عن طريق معامل الكلية حيث يمكن للطالب توجيه ما لديه من أس

 . أقل المادة العلمية فى ظل آثافة عددية
ال سنة                          - ات أعم ا من خالل إمتحان وم بعالجه اط ضعفه ويق درك نق تعريف الطالب بمستواه أوال بأول لي

 .دورية
  :نقاط القوة 

سة فى                         - وة للمناف ه بق الوريوس يؤهل ى و اإلآلينيكى لطالب البك دريب العمل ضمان مستوى جيد من الت
  سوق العمل بعد التخرج

ر         نب عالى من الكفاءة للمجتمع وسوق العمل         اإلسهام بتقديم عناصر فعالة على جا      - ى تقري ا جاء ف  آم
 . تحليل نتائج إستقصاء رأى المستفيدين فى مستوى خريج الكلية

سم               - صلة خاصة بكل ق ا حسن  تم تشغيل المقر الدائم للكلية وتوفيرعيادات منف ة الطالب داخل    مم  آثاف
 . على التدريب العملى للطالبيجاب أثر باالو العيادات

    :سينالتح
 تصميم برنامج جديد لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة -
 تنظيم دورات تدريبية للطالب العدادهم للعمل بعد التخرج -
 ف لضمان أآبر قدر من فرص العمل الجادة و المناسبة لخريجى الكلية يتنظيم ملتقى سنوى للتوظ -

  علوم الحاسب اآللى وتكنولوجيا المعلوماتتنظيم دورات لدعم مستوى الطالب و الخريجين فى مجال  -
المساعدة فى تشغيل خريجى الكلية فى مواقع مناسبة إلفادتهم من جانب وإلفادة المجتمع و عدم إهدارهم                 -

اء بالمس                     ى الوف ق العمل عل ك من منطل ال وذل ة لية  ئوآمورد تكلف إعداده الوقت والجهد والم  االجتماعي
 للكلية

 :لكتب الدراسية سياسة تأليف وتوزيع ا) ب(
 .إتاحة الفرصة للقائمين بالتدريس لتأليف الكتاب الدراسى  -
 .التأليف فردى و معظمه جماعى  -
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 ٩٩ من ١٥صفحة 

 

 .توزيع الكتاب بالتعاقد مع الجامعة وعن طريق دعم الكتاب -
 .توفير الكتاب داخل الكلية لجميع الطالب -
 . دراسى إمكانية حصول الطالب غير القادرين على عدد من الكتب مجانا آل فصل  -
 .تسعير الكتاب بمعرفة الجامعة -
 :الهدف من هذه السياسة هو  •

 . لية العملية التعليميةاعتحقيق التوافق بين التأليف والتدريس مما يزيد من ف -
ا عن                               - تمكن الطالب من التعرف عليه ى ي ين عدة آراء ووجهات نظر حت اب الواحد ب الجمع داخل الكت

 .طريق التأليف الجماعى 
 .اب لجميع الطالب فى حدود إمكانياتهم دون اضرار بالمصالح المادية للمؤلفينإتاحة الكت -

  :نقاط القوة 
 .الفاعليةبالنسبة لسياسة التأليف فقد أمكن تحقيق األهداف الموضوعة بقدر آبير من  -

  
  :الضعفنقاط 
بعض   بالنسبة لسياسة توزيع الكتب ففى بعض األحيان يحدث تأخير فى موعد توصيل الكتب للطال                  - ب ل

 المقررات
 عدم وجود رقم إيداع و ناشر لمعظم الكتب المؤلفة -

   :التحسين
 التوصية بضرورة وجود رقم إيداع و ناشر طبقا لمعايير إعتماد الكتاب الجامعى -
   التوصية بتحويل مقررات األقسام الى مقررات الكترونية -

 :سياسة التعليم فى الدراسات العليا    ) ج(
 :قبول الطالب  •

ات          بالنسبة ل  - ة أو الكلي الوريوس من خريجى الكلي ى درجة البك لدبلومات يتم قبول الطالب الحاصلين عل
 .المناظرة فى الجامعات األخرى

د       وبالنسبة للماجستير يشترط لقبول الطالب الحص    - ل عن جي ام ال يق دير ع الوريوس بتق ل على درجة البك
دير ع             نتين بتق ك                أو الحصول على دبلوم الدراسات العليا لمدة س سنتين وذل دا فى ال د ج ل عن جي ام ال يق

 سواء من الكلية أو من الكليات المناظرة فى الجامعات األخرى 
ذى يرغب فى                          - ال درجة الماجستير فى المجال ال د ن بالنسبة للدآتوراه يشترط لقبول الطالب أن يكون ق

ك      نيل درجة الدآتوراه فيه ، وذلك سواء من الكلية أو من الكليات المناظرة فى                الجامعات األخرى ، وذل
 وفقا للقواعد المنظمة لذلك 

 التخصص وفقا لرغبات الطالب: التخصص •
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 ٩٩ من ١٦صفحة 

 

 :التدريس و اإلشراف •
 لمدة سنة)  تخصصات٨(بالنسبة للدبلومات فهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة إآلينيكية  -
تها     بالنسبة للماجستير فتشمل الدراسة مقررات دراسية متقدمة فى مجال التخصص يق              - وم الطالب بدراس

 .على جزئين على مدار سنتين باإلضافة الى رسالة علمية يقوم الطالب بإعدادها فى التخصص
 ال تقل المدة الالزمة لنيل درجة الماجستير عن سنتين  -
داد           - اء من إع نتين وتكليف الطالب باإلنته بالنسبة للدآتوراة فتقوم على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن س

 مية فى التخصص طبقا للوائح الداخلية للكليةرسالة عل
تحدد اللوائح الداخلية للكلية إجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدآتوراة والمدة التى يسقط التسجيل              -

 بعدها إال إذا رأى مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها تقرير المشرف
سجيل             يجوز انفراد رؤساء الجامعات ونوابهم ب      - ان الت دآتوراة إذا آ االشراف على رسائل الماجستير و ال

 .داخل الجامعة نفسها
را عن المدى          - ة تقري فى حالة إعارة المشرف على الرسالة الى جهة خارج الجامعة يقدم الى مجلس الكلي

 الذى وصل اليه الطالب فى اعداد الرسالة 
ريرا لمجلس القسم المختص عن مدى صالحيتها          يقدم المشرف على الرسالة بعد االنتهاء من اعدادها تق         -

ى                    ة ،وعل ى مجلس الكلي للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض عل
 .الطالب تقديم عدد من النسخ تحدده اللوائح الداخلية والقواعد المنظمة بالكلية

 :تقييم الطالب  •
ان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا االمتحان وذلك فى          تحدد اللوائح الداخلية للكلية نظام امتح      -

 حيث يتم تقييم الطالب فيها بالمناقشة العلنية) الرسالة(جميع المقررات الدراسية ما عدا مشروع البحث 
در  ) مقبول   – جيد   – جيد جدا    –ممتاز  ( يقدر نجاح الطالب فى امتحانات الدراسات العليا بالتقديرات          - ويق

 )  ضعيف جدا–ضعيف ( ب بأحد التقديرين الرسو
الة و اآلخران                    - ى الرس يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم المشرف عل

دد المشرفين يجوز                     من بين األساتذة و األساتذة المساعدين ، ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة ، واذا تع
اتذة         إشتراآهم فى اللجنة على أن يكون ل       هم صوت واحد ،ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األس

سبة لرسائل الماجستير ومن خارج                   ة بالن ل من خارج الكلي ى األق شرط أن يكون أحدهما عل السابقين ب
شئون  ة ل يس الجامع م من نائب رئ ة الحك شكيل لجن اد ت تم اعتم دآتوراه ، وي ائل ال سبة لرس ة بالن الجامع

 بحوثالدراسات العليا و ال
ديل الئحة الدراسات    - ة بتع ل الكلي ى وآي ة ف ة متمثل ا و البحوث بالكلي قامت إدارة شئون الدراسات العلي

اديمى    ام األآ ارا من الع ذه الالئحة إعتب ق ه م تطبي د ت سنوية و ق ات ال د اإلمتحان ا و مواعي -٢٠٠٩العلي
 )١٢٫١(مرفق رقم  .٢٠١٠

 :الهدف من هذه السياسة هو  •
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 ٩٩ من ١٧صفحة 

 

 بين فى استكمال دراستهم و صقل معرفتهم بالدراسات العليا و المؤهلين فعليا لذلك قبول الطالب الراغ -
 تحقيق رغبة الطالب فى االختيار بين التخصصات المختلفة  -
أن يقوم بالتدريس واإلشراف على الرسائل العلمية متخصصين فى المجال حتى يتحقق للطالب االستفادة     -

 أقصى قدر بفى الدراسات العليا 
يم موضوعى دون أى    أن يح - ى تقي اءا عل ا بن دم للحصول عليه ة المتق ة العلمي ى الدرج ب عل صل الطال

 درجة من التحيز لصالح الطالب أو ضده
 :لية السياسة اعمدى ف •

 بالنسبة للقبول تحقق سياسة الكلية الهدف منها مع مراعاتها للتخصص و التقدير السابق للطالب -
 الهدف منها بفعالية فى ظل مراعاة التخصص فى المرحلة السابقة بالنسبة للتخصص تحقق سياسة الكلية  -
 بالنسبة للتقويم فإن تشكيل لجنة من عدة أعضاء آفيل بتحقيق الموضوعية المستهدفة من عملية التقييم  -

  
  :نقاط القوة 

ا                            وجود   - ة الدراسات العلي داد طلب د أع ا هو واضح من تزاي ة آم ا بالكلي زة للدراسات العلي سمعة متمي
رة                 ة فى الخمس سنوات األخي ة المختلف درجات العلمي ار          (المسجلين لل انى تحت معي أنظر الرسم البي

 )الدراسات العليا
وجود عيادات مخصصة لتدريب طالب الدراسات العليا بمختلف االقسام بالكلية مما يوفرتدريبا عمليا              -

 فعاال 
   :الضعفنقاط 
سا  - ى بعض األق دريس ف ة الت ة أعضاء هيئ دم آفاي ك  ع ولين بتل داد الطالب المقب ى أع ؤثر عل ا ي م مم

 األقسام
  :التحسين 

 إنشاء قاعدة بيانات لطالب الدراسات العليا لسهولة متابعتهم -
 : سياسة البحث العلمى والعالقات الثقافية ) د(

ك           - ة وذل أوراق عمل وأبحاث متقدم ة المتخصصة ب المشارآة المستمرة فى المؤتمرات و الندوات العلمي
 نب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طالب البحث الراغبين فى ذلك من جا

 تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى آافة فروع طب األسنان -
 :الهدف من هذه السياسة هو  •

 دعم و مساندة الندوات و المؤتمرات العلمية على المستويات المحلية و اإلقليمية و الدولية -
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 ثية و تحفيز المشارآين فيها لالستفادة من طاقاتهم اإلبداعية وإفادة المجتمعتشجيع العملية البح -
  :نقاط القوة 

ات    - ى دوري اث ف رة الناشرون ألبح نوات األخي دريس خالل الخمس س ة الت داد أعضاء هيئ ادة أع زي
  عالمية
  :نقاط الضعف 

 عدم تنظيم الكلية لمؤتمر علمى منذ نشأتها حتى األن -
  :التحسين 

 مكافأة الباحثين الناشرين فى دوريات دولية  تحفيز و  -
 :سياسة تعيين أعضاء هيئة التدريس ) هـ

انون تنظيم                    - يتم شغل وظائف أعضاء هيئة  التدريس و الهيئة المعاونة وفقا للقواعد المنظمة بموجب ق
  :الجامعات والئحته التنفيذية والتى يمكن تلخيصها فيما يلى 

 :التعيين بالنسبة للمعيدين  •
 إلعالن عن الوظائف الشاغرةا -
 التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين األخيرتين -
 :التعيين بالنسبة للمدرسين المساعدين  •

 المعيدين الحاصلين على درجة الماجستير فى ذات الكلية دون إعالن  -
 :التعيين بالنسبة للمدرسين  •

 توراه دون إعالن دآالالمدرسين المساعدين فى ذات الكلية الحاصلين على درجة  -
 اإلعالن إذا لم يتوفر البند السابق من المعينين بالكلية -
 :التعيين بالنسبة لألساتذة المساعدين  •

 ) الترقية(المدرسين فى ذات الكلية  -
 اإلعالن إذا لم يوجد من المدرسين بالكلية من هومؤهل للوظيفة  -
 :التعيين بالنسبة لألساتذة  •

 )الترقية ( كلية  األساتذة المساعدين فى ذات ال -
 اإلعالن إذا لم يوجد من األساتذة المساعدين بالكلية من هو مؤهل للوظيفة -
 :النقـــــــــل  •

يم           انون تنظ عة لق ات الخاض ن الجامع رى م ى أخ ة إل ن جامع دريس م ة الت ضاء هيئ ل أع وز نق يج
  الجامعات 
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 ٩٩ من ١٩صفحة 

 

 :الندب  •
ى جا              ة إل دة محدودة من جامع دريس لم ة أخرى  يجوز ندب أعضاء هيئة الت ومين أسبوعيا آحد    مع  لي

  أقصى
 :الهدف من هذه السياسه هو  •

ين                   - ق التعي اختيار أنسب العناصر لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة سواء عن طري
 و الترقية أو اإلعالن أو الندب لفترة مؤقتة 

ن ال     - د م ل المزي ة لعم ة المعاون دريس و الهيئ ة الت ضاء هيئ افز ألع ق ح ل  خل ى لني د و البحث العلم جه
 درجات علمية أعلى ، االمر الذى يثرى قدراتهم البحثية آما يدعم العملية البحثية و التعليمية بالكلية 

المساعدة على زيادة والء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة للكلية عن طريق إعطاء أولوية لشغل                 -
 لك عن طريق الترقية ،عن اللجوء لإلعالن الدرجات العلمية األعلى من بين المعينين وذ

ا عن                          - ات األخرى باحتياجاته ذلك دعم الكلي دب وآ ق الن ة عن طري ة للكلي إستيفاء االحتياجات األآاديمي
 طريق النقل او اإلعارة 

 :لية السياسة اعمدى ف •
سلب  أثير بال أنها الت ل من ش ارة أو النق دافها إال أن اإلع ق أه سياسة تحقي ذه ال درة استطاعت ه ى ق عل

ة       ى إدارة الكلي ن تراع ا ولك ات العلي الوريوس و طالب الدراس اه طالب البك ا تج اء بواجبه ى الوف ة عل الكلي
  . واألقسام أن يتم ذلك دون تأثير على العملية التعليمية

  :سياسة خدمة المجتمع وتنمية البيئة) و(
 :تتضح هذه السياسة فيما يلى 

 و تنمية البيئةالوعى بأهمية نشاط خدمة المجتمع  -
 السياسة التنظيمية و اإلدارية لنشاط خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -
 السياسة التخطيطية لنشاط خدمة المجتمع و تنمية البيئة  -
  الدراسات و البحوث فى مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئةتطويرسياسة  -

ة المجتمع و ت                ة لخدم ا داخل الهيكل التنظيمى             و قد قامت إدارة الكلية بإنشاء وحدة حديث ة و إدراجه ة البيئ نمي
   للكلية

  :نقاط القوة 

 مشارآة أطراف من المجتمع فى صياغة أهداف الكلية اإلستراتيجية •

 تنفيذ عدد من القوافل العالجية و الزيارات الميدانية آل عام جامعى لخدمة المناطق النائية  •
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 ٩٩ من ٢٠صفحة 

 

  :نقاط الضعف

   زالت محدودةميزانية تنفيذ القوافل العالجية ما •

   :التحسين

النائية من الوطن و فى إحتياج شديد  تجهيز الكلية بوحدات أسنان متنقلة لخدمة المجتمع والمناطق -

 .لخدمات طب األسنان

 :السياسة المالية  )ز(
  :تتحقق السياسة المالية للكلية إعتمادا على ثالثة أقسام هى 

 :ية ويختص هذا القسم باألنشطة األت: قسم الحسابات  •
 مراقبة تحصيل اإليرادات ومراجعة قسائم المتحصالت -١
 مراجعة آشوف البنوك والحسابات الجارية  -٢
ين   -٣ ى حساب جارى دائن ا إل ى المصروفات اإلضافية به سويات الخاصة بالخصم عل راء الت إج

 تحت التسوية 
 أعمال التسويات الخاصة بالمطالبات الواردة بعد متابعتها واتخاذ إجراء الصرف  -٤
 ساك دفتر اليومية العامة واستخراج الحسابات اليوميةإم -٥
 القيام بصرف المطالبات واإلستحقاقات وقيد التسويات بعد مراجعتها  -٦
 استخراج بواقى الحسابات الوسيطة شهريا بدون تسوية  -٧

 
 :ويختص هذا القسم باألنشطة اآلتية : قسم المراجعة •

 المراجعة الشهرية مع الوحدة الحسابية المختصة  -١
 مطابقة االستمارات التى تقدم عن مكافآت التصحيح الخاص باالمتحانات على مدار السنة -٢
 متابعة المناقصات المالية المختلفة الواردة للكلية  -٣
 متابعة تنفيذ الكتب الدورية والقرارات المالية للكلية  -٤
  القيام بمتابعة جميع األعمال والبحوث الخاصة بالشئون المالية ومتابعة تنفيذها -٥
 مراجعة تنفيذ أحكام قوانين ولوائح الشئون المالية  -٦
 مراجعة جميع استمارات الصرف الخاصة بالمصروفات العامة واالستثمارية  -٧

 :ويختص هذا القسم باألنشطة اآلتية : قسم الخزينة  •
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 ٩٩ من ٢١صفحة 

 

 إستالم إيرادات الكلية النقدية وتوريدها إلى المصرف المختص وفقا للتعليمات  -١
 ات والمعاشات والمكافآت التى تسحب قيمتها بشيك من الكليةالقيام بصرف المرتب -٢
 إجراءات الصرف من السلفة المستديمة للجامعة -٣
 إجراءات الصرف من السلف المؤقتة التى تصرف باسم أمين الخزينة من الجامعة  -٤
 القيام ببيع الطوابع والدمغات والشهادات للطلبة  -٥
 اتخاذ إجراءات صرف مكافآت التفوق للطالب  -٦
 تخاذ إجراءات صرف اإلعانات للطالبا -٧

  : الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية ١/١/٥

ة                        قامت الكلية بالتنسيق   صياغة خطة تنفيذي دة ضمان الجودة ب ك تحت إشراف وح ة و ذل  بين إداراتها المختلف

م          ق رق ة مرف ة من مجلس              ) ١٣٫١(لتطبيق إستراتيجية الكلي اد الخطة التنفيذي م إعتم د ت م       و ق ة مرفق رق  الكلي

ود الخطة               ) ١٤٫١( ذ بن اق لتنفي د إتف ع عق م توقي د ت الى و ق و تقديمها لوحدة إدارة مشروعات وزارة التعليم الع

ى  دأ ف هرا  تب ون ش دار ثالث ى م ى ١/٧/٢٠٠٩عل ة ٣١/١٢/٢٠١١ و تنتهى ف درها ثماني ة ق ة إجمالي  بميزاني

ه تتحمل وحدة إدارة المش               ة الف جني ه         ماليين و أربعمائ ة الف جني ين و أربعمائ غ ستة مالي ا مبل روعات منه

  (CIQAP)موزعة على بنود الخطة المختلفة و ذلك ضمن مشروع التطوير المستمر و التأهيل لإلعتماد 

و يتم إعداد تقرير ربع سنوى عن مستوى األداء و تنفيذ أنشطة المشروع و عرضه على إدارة المشروع 

  )١٥٫١(قم مرفق ر لتصحيح المسار أوال بأول

   إرتباط الخطة اإلستراتيجية بإستراتيجية الجامعة١/٢

  : بالنسبة للرسالة١/٢/١

ة اإلستراتيجية                        ة خطة الجامع تمت اإلستعانة بخبراء فى التخطيط اإلستراتيجى شارآوا فى وضع و مراجع

ة التخطيط اإلستراتيجى ب                    ع لجن ة م سات     عند صياغة رسالة الكلية و قد تم تنسيق إجتماعات دوري ة و جل الكلي

ة نظرا ألن   الة الجامع ع رس ة م ة متوافق الة الكلي إن رس الى ف راء و بالت شارآة الخب ستمرة بم ى م عصف ذهن

  )١٦٫١(مرفق رقم  .رسالة الكلية منبثقة من خطة الجامعة بعد دراستها

  :نقاط القوة

 مع مرآز ضمان الجودة بالجامعة إلمداد الكلية بخبراء فى المجالدائم تنسيق  -

 شارآة أطراف الكلية المختلفة عند صياغة الرسالةم -
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 ٩٩ من ٢٢صفحة 

 

  :للغايات النهائية و األهداف اإلستراتيجية بالنسبة 2/١/٢

ا                       رة حيث أنه ة بدرجة آبي ا للجامع ق نظائره تساعد الغايات النهائية و األهداف اإلستراتيجية للكلية على تحقي

    )١٧٫١(مرفق رقم  منبثقة منها

  :نقاط القوة

  مرآز ضمان الجودة بالجامعة إلمداد الكلية بخبراء فى المجالمعدائم تنسيق  -

 مشارآة أطراف الكلية المختلفة عند صياغة أهداف الكلية اإلستراتيجية -

  :للخطط و برامج التطوير بالنسبة 3/١/٢

ا      و أهدافها اإلستراتيجيةلجامعةغايات ا على تحقيق خطة الكلية التنفيذية  تساعد   رة حيث أنه م  ق  بدرجة آبي د ت

وضعها بالتنسيق مع إدارة الجامعة و تحديد الميزانية طبقا لخطة الجامعة و وضع تصور لجدول زمنى محدد                  

ة            )١٨٫١(مرفق رقم   لإلنتهاء من تشطيب المبنى الجديد طبقا لميزانية الجامعة          ذ خطة الكلي إن تنفي الى ف  و بالت

ة اإلستراتيجية      باإلضافة الى أنها تحقق رسالة الكلية و أهدافها اإلستراتي       ضا أهداف الجامع ق أي ا تحق  جية فإنه

     )١٩٫١(مرفق رقم 

  :نقاط القوة

 االنتهاء من مشروع التطوير و تجهيز معامل وعيادات الكلية  -

 لإلنتهاء من قسم الجراحة و تجهيزه إدارة الجامعةمع دائم تنسيق  -

  : الوضع اإلستراتيجى للكلية١/٣

  :ورها فى المجتمعالسمات المميزة للكلية و د ١/٣/١

تم الترآيز عند وضع خطة الكلية اإلستراتيجية على تعظيم السمات المميزة للكلية بين نظيراتها داخل مصر و      

ات      ذلك سياس سى و آ ة التناف يم وضع الكلي أنها تعظ ن ش شطة م ن األن ة م ذ مجموع ات لتنفي م وضع الي د ت ق

  . للتحسين المستمر

فيذ ألنشطة خدمة المجتمع داخل الخطة التنفيذية و قد تم بالفعل تنفيذ هذه تم آذلك وضع مجموعة من اليات التن

ة للمجتمع المحيط                       ة و حمالت التوعي ارات الميداني ة و الزي ل العالجي األنشطة مثل تنظيم مجموعة من القواف

  .بالكلية 
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 ٩٩ من ٢٣صفحة 

 

  :نقاط القوة

د و مطور                  - ى جدي ة فى مبن ا متمثل ذلك الوحدات ذات   وضوح السمات المميزة للكلية عن نظيراته و آ

 )٢٠٫١(الطابع الخاص و عيادات الكلية الجديدة مرفق رقم 

  :الضعفنقاط 

د من                   ندرة - أنها أن تزي  إعتمادات مالية إلمداد وحدات الكلية ذات الطابع الخاص بأجهزة مطورة من ش

 دخل هذه الوحدات

  :التحسين

 توفير الدعم المادى للوحدات ذات الطابع الخاص -

 لإلنتهاء من قسم الجراحة و تجهيزه إدارة الجامعة معدائم تنسيق  -

  :الوضع التنافسى للكلية ١/٣/٢

م                    تم الترآيز عند وضع خطة الكلية اإلستراتيجية على الوضع التنافسى للكلية بين نظيراتها داخل مصر و قد ت

ذلك سيا               سى و آ ة التناف أنها تعظيم وضع الكلي شطة من ش سات للتحسين   وضع اليات لتنفيذ مجموعة من األن

  المستمر

  :نقاط القوة

د و مطور و                     - ى جدي ة فى مبن وضوح الوضع التنافسى للكلية و سماتها المميزة لها عن نظيراتها متمثل

 آذلك الوحدات ذات الطابع الخاص و عيادات الكلية الجديدة

  :الضعفنقاط 

أ             - أنها       عدم وجود إعتمادات مالية آافية إلمداد وحدات الكلية ذات الطابع الخاص ب جهزة مطورة من ش

 أن تزيد من دخل هذه الوحدات

  :التحسين

 توفير الدعم المادى للوحدات ذات الطابع الخاص -

  لإلنتهاء من قسم الجراحة و تجهيزه إدارة الجامعةمع دائم تنسيق  -

  :الطموحات فى األجل الطويل ١/٣/٣
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 ٩٩ من ٢٤صفحة 

 

اد محل  ة لإلعتم ل الكلي ى تأهي ستمر ف شروع التطوير الم ساهم مخرجات م درة ت د من الق ا يزي ا مم ا و إقليمي ي

د                                امج جدي ثال فى وضع برن اد متم د اإلعتم ا بع ى وضع تصور لم ساعد عل ا و ي ين نظيراته التنافسية للكلية ب

  . لمرحلة البكالوريوس و وضع الئحة الساعات المعتمدة فى صورتها النهائية

  :نقاط القوة

 احات و التجهيزاتمبنى جديد مطور مالئم لمعايير اإلعتماد من حيث المس -

 :التحسين

  لإلنتهاء من قسم الجراحة و تجهيزه إدارة الجامعةمع دائم تنسيق  -
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 ٩٩ من ٢٥صفحة 

 

  

  

   :الداعمة واإلدارات التنظيمى الهيكل ٢/١

  :ومعتمد مالئم تنظيمى هيكل ٢/١/١

   من ويتكون المحلية الجودة لمعايير طبقا تنظيمى هيكل بالكلية يوجد 

   :ويضم يةللكل األآاديمى الهيكل : اوال

 الكلية مجلس •

  الكلية عميد •

  الجودة توآيد وحدة •

  الكلية وآالء •

 والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وآيل -١

 والطالب التعليم لشئون الكلية وآيل -٢

  البيئة وخدمة المجتمع لشئون الكلية وآيل  -٣

ة  أقسام عشرة عدد بالكلية يوجد حيث : العلمية االقسام • سم  علمي ى  وتنق سا  ال ة  مأق  أآاديمي

   .أقسام سبعة وعددها اآلينكية واقسام  أقسام ثالثة وعددها

   :ويضم للكلية إالدارى الهيكل  : ثانيا

  الكلية عام أمين •

  الثقافية والعالقات العليا الدراسات قسم وتشمل اإلدارية األقسام •

سم  الشباب رعاية قسم ، والطالب التعليم شئون قسم • ة  أعضاء  شئون  ،ق دري  هيئ سم  ، سالت شئون  ق  ال

دنى  الدفاع ، األمن ، الخزينة ، المكتبة ، االدارية سم  ، المعامل  ، الم سم  ، التمريض  ، الحسابات  ق  ق

م  وقد ، والمخازن ،الصيانة المشتريات ار  ت ة  االدارى الهيكل  أعضاء  من  عضو  آل  اختي اء  للكلي  بن

  .وخبراته الدقيق تخصصه على

  له المكونة والوحدات واألقسام للكلية  مىالتنظي الهيكل  األتى الشكل ويبين 

 الهيكل التنظيمى.٢
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 ٩٩ من ٢٦صفحة 

 

عميد الكليةعميد الكلية

وآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئةوآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة

وحدة إدارة األزمات و الكوارث

وآيل الكلية لشئون التعليم والطالبوآيل الكلية لشئون التعليم والطالب وآيل الكلية لشئون  الدراسات العليا والبحوثوآيل الكلية لشئون  الدراسات العليا والبحوث

قسم الدراسات العليا و العالقات الثقافية

قسم شئون التعليم و الطالب

قسم الشئون اإلدارية

الهيكل التنظيمى إلدارة آلية طب األسنان 
جامعة عين شمس

قسم السكرتارية

قسم رعاية الشباب

وحدة توآيد الجودة

أمين عام الكلية

وحدة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
أقسام إدارية

قسم الحسابات

قسم المشتريات

قسم الصيانة

قسم المخازن

خدمة المواطنين

الدفاع المدنى

األمن

المكتبة

المعامل

التمريض

أقسام علمية

أقسام إآلينيكيةأقسام أآاديمية

قسم باثولوجيا الفم

قسم بيولوجيا الفم

قسم المواد الحيوية

قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين

قسم طب الفم و عالج اللثة و التشخيص و األشعة

قسم التقويم و طب أسنان األطفال

قسم عالج الجذور

قسم العالج التحفظى

 الصناعيةاإلستعاضةقسم  

قسم التيجان و الجسور

وحدة متابعة الخريجين

وحدة تكنولوجيا المعلومات

مجلس الكليةمجلس الكلية
عميد الكليةعميد الكلية

وآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئةوآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة

وحدة إدارة األزمات و الكوارث

وآيل الكلية لشئون التعليم والطالبوآيل الكلية لشئون التعليم والطالب وآيل الكلية لشئون  الدراسات العليا والبحوثوآيل الكلية لشئون  الدراسات العليا والبحوث

قسم الدراسات العليا و العالقات الثقافية

قسم شئون التعليم و الطالب

قسم الشئون اإلدارية

الهيكل التنظيمى إلدارة آلية طب األسنان 
جامعة عين شمس

قسم السكرتارية

قسم رعاية الشباب

وحدة توآيد الجودة

أمين عام الكلية

وحدة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
أقسام إدارية

قسم الحسابات

قسم المشتريات

قسم الصيانة

قسم المخازن

خدمة المواطنين

الدفاع المدنى

األمن

المكتبة

المعامل

التمريض

أقسام علمية

أقسام إآلينيكيةأقسام أآاديمية

قسم باثولوجيا الفم

قسم بيولوجيا الفم

قسم المواد الحيوية

قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين

قسم طب الفم و عالج اللثة و التشخيص و األشعة

قسم التقويم و طب أسنان األطفال

قسم عالج الجذور

قسم العالج التحفظى

 الصناعيةاإلستعاضةقسم  

قسم التيجان و الجسور

وحدة متابعة الخريجين

وحدة تكنولوجيا المعلومات

مجلس الكليةمجلس الكلية

 

  )١ رقم شكل(
د م وق تحداث ت دة إس ات ادارة وح وارث األزم د والك م وق ا ت ن اعتماده ة مجلس م ق (الكلي ادى) ٢٫١ مرف  لتف

ستقبلية  أو حالية أزمة أى فى الوقوع د  م تج  ق ال  أى عن  تن ا  سواء  تقصير  أو إهم ق  فيم شأت  يتعل ة  بمن  أو الكلي

   .تحدث قد آارثة أي أثار لتقليل وآذلك التدريس هيئة وأعضاء والموظفون طالبوال المرضى

ق   (الكلية مجلس من اعتمادها تم التى الخريجين متابعة وحدة ى ) ٢٫١ مرف وم  الت ة  تق ع  والتواصل  بالمتابع  م

ى  للوقوف  الغرض لهذا معدة بيانات قاعدة على بناء الخريج ة  مستوى  عل ى  الخدم دمها   الت ست  يق ا  فيدوي  منه

ة  احتياجات  اى لتلبية منه المطلوبة المهارات ومعرفة المجتمع ستقبلية  او حالي ك  م ق  وذل اء  روح لتحقي  االنتم

   .الكلية لبرامج المستمر التطوير عملية وضمان للكلية

 الخريجين متابعة لوحدة  التنظيمى الهيكل  االتى الشكل ويبين
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 ٩٩ من ٢٧صفحة 

 

وآيل الكلية لشئون التعليم و الطالبوآيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

رئيس اللجنة

عميد الكليةعميد الكلية

الهيكل التنظيمى للجنة متابعة الخريجين و سوق العمل
التابعة لوحدة ضمان الجودة

 آلية طب األسنان 
جامعة عين شمس 

لجنة  التنسيق و المتابعة

لجان فرعية 

لجنة  البيانات و التوثيق

لجنة  دراسات سوق العمل

  
 

  )٢ رقم شكل(

وم ) ٢٫١ مرفق (الكلية مجلس من اعتمادها تم التى معلوماتال تكنولوجيا حدةو وآذلك  باإلشراف  الوحدة  وتق

ى ذ عل ع تنفي ة موق ى الكلي ا ، اإلليكترون وم آم دة تق ل الوح ل دورات بعم ا لك تص م ا يخ نظم بتكنولوجي  ال

تم  الطالب وآذلك العاملين والسادة ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء للسادة والمعلومات ك  وي  مع  سيقبالتن  ذل

ذلك   الوحدة  وتشرف .محليا المختصين والوآالء الشرآات ومع بالجامعة المعلومات تكنولوجيا إدارة ى  آ  عل

شبكات ودة ال ة الموج ا بالكلي شبكات وربطه ة ب وم . الجامع دة وتق داد الوح د بإع ات قواع ة بيان  خاصة مختلف

ا  قواعد وتشتمل بالجامعة البيانات بقواعد وربطها بالكلية ى  تالبيان  الدراسات  هى  أساسية  محاور  خمسة  عل

   .العاملين شئون وآذلك التدريس هيئة شئون ، والتعليم الطالب شئون ، الثقافية العالقات ، والبحوث العليا

  .اإللكترونى الكلية موقع على وحمايتها المحاضرات ونشر تحرير عن الرئيسى المسئول هى الوحدة



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٢٨صفحة 

 

وم دة تق اون الوح ع بالتع اتال إدارة م ا دراس ات وادارة العلي ة المكتب داد بالكلي ة بإع ة المكتب ة اإلليكتروني  للكلي

  .والدوريات المطبوعات جميع على تشتمل بالمكتبة خاصة بيانات قاعدة بإعداد وذلك

ع  القياسية  المواصفات  بوضع الوحدة تقوم زة  لجمي ات  أجه ى  الحاسب  ومتعلق ذلك  ، االل وم  وآ  باإلشراف   تق

دات  خالل  من وذلك بالكلية المعلومات تكنولوجيا بنظم الخاصة واإلجهزة كاتالشب صيانة على  شرآات  تعاق

  .المسئولة الصيانة

شر  الوعى رفع فى الوحدة وتشارك) ٢٫١ (الكلية مجلس من اعتمادها تم التى والبيئة المجتمع خدمة وحدة  ون

ل  فى والمشارآة الطبية القوافل تنظيم ، والندوات المؤتمرات تنظيم طريق عن المجتمع أفراد بين الثقافة  قواف

رامج  تنفيذ ، الشاملة التنمية دريب  ب ى  الت ى  المهن ة  والفن ارات  وتنمي ة  بحوث  واجراء  المه ة  تطبيقي ى  ميداني  ف

  .والمجتمع البيئة مجال

  .الفرعية واللجان الوحدة مدير فى الممثل الوحدة ادارة مجلس من يتكون معتمد تنظيمى هيكل وللوحدة

شاء  وبعد واالعتماد الجودة معايير ضوء فى تشكيله إعادة تمو دة  الوحدات  إن ابقة   الجدي ذآر  س ا  و ال  إعتماده

       .الكلية مجلس من

صف  ل يت ى الهيك الى التنظيم ة الح وط بوضوح للكلي سلطة خط د ال صاصات وتحدي ل االخت ضو لك ن ع  م

د ، أعضائها و فالعمي يس ه ه رئ ه الكلي وآالء ويعاون ةالثال ال ل ث ا آ ا يخصه فيم شكل طبق سابق لل ل ال  للهيك

دار ، التنظيمى ة وت سها بواسطة الكلي رر مجل ا المق انون  طبق د الجامعات تنظيم لق ل ويعتم ة هيك ى الكلي  عل

ة  القرارات اتخاذ فى االقسام رؤساء العميد يفوض حيث السلطات فى التفويض سيير  الالزم ا  العمل  لت دا  م  ع

تم  أن يجب  التى التعيين أمور م  أن إال المجلس  خالل  من  ت د  سلطة  له ة  المجالس  عق شة  لبحث  الطارئ  ومناق

  . الطارئة القضايا

 فى  أعضائها  جميع بأن الكلية وتتصف بالكلية التنفيذية أو األآاديمية للقيادات سواء للمسئوليات تحديد ويوجد

ل ى الهيك ى التنظيم اآنهم ف بة أم ة المناس ع ومتفق شهادات م ة ال ا صلينالحا العلمي ارات عليه ة والمه  اإلداري

  . السابقة والخبرات

ة  مجلس  من  اعتمادها تم وقد والكوارث األزمات لمواجهة بالكلية متخصصة وحدة توجد ) ٢٫١ مرفق  (الكلي

ة  وهى ل  تابع ة  لوآي شئون  الكلي ة  المجتمع  ل ة  وخدم وظيفى  الهيكل  ويتكون  البيئ دير  من  ال  واللجان  الوحدة  م
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 ٩٩ من ٢٩صفحة 

 

ة ة النوعي ه التابع لم ل ة ث ات لجن ق البيان ة ، والتوثي دريب لجن شر الت وعى ون ة ، ال ة لجن ة المراقب  والمتابع

   العامة والعالقات التنسيق ولجنة ، االزمات وادارة التخطيط لجنة ، االقتراحات وتلقى األزمات واستشعار

  والكوارث األزمات لوحدة التنظيمى الهيكل االتى الشكل ويوضح

وآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئةوآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة

مدير الوحدة

عميد الكليةعميد الكلية

الهيكل التنظيمى لوحدة إدارة األزمات و الكوارث
 آلية طب األسنان 
جامعة عين شمس 

أعضاء دائمون

لجنة  البيانات و التوثيق

مؤقتونأعضاء 

لجان نوعية

وعىلجنة التدريب ونشر ال

لجنة المراقبة والمتابعة 
واستشعار األزمات وتلقى االقتراحات

لجنة التخطيط وإدارة األزمات 

لجنة التنسيق والعالقات العامة

  
  )٣ رقم شكل(

وارث  االزمات إدارة وحدة ومهام أدوار تحديد تم وقد  ا  والك ة  طبق ة  للمنظوم  االزمات  إلدارة القومي

   :التالى النحو على مراحل ثالث على

ة : أوال ى المرحل ا (األول ل م ة قب ا ) األزم تم وفيه ل عمل ي ة تحلي ة للبيئ د الداخلي واطن أى وتحدي  م

ة  الكلية مرافق فى ضعف ارير  وآتاب ذلك  الخاصة  التق ل  وآ ة   تحلي ة  البيئ ا  والتخطيط  الخارجي د  لم  ق

سيناريوهات  الخطط  إعداد ويتم . البعيد / المتوسط / القريب المدى فى أزمات من يحدث اذ  وال  واتخ

ة  لمنع الوقائية اإلجراءات آافة تم  األزم دريب  وي ة  ت راد  آاف شر  األحداث  مع  للتعامل  األف وعى  ون  ال

   .االزمات بإدارة الثقافى
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 ٩٩ من ٣٠صفحة 

 

ا  والتدريب إعدادها السابق االجراءات آافة تنفيذ يتم وفيها ) : باألزمة المواجهة لةمرح : (ثانيا  عليه

   الموقف تطورات على والوقوف الحدث ومتابعة

ا  ( التوازن مرحلة: ثالثا د  م ة  بع ا  ) : األزم تم  وفيه ل  الخسائر  حصر  ي ادة  والتأهي اء  وإع ذلك  البن  وآ

ة  اإلجراءات تقييم واء  المتبع ة  الحت ق  األزم دم  الحدث  وتوثي ة  بالتوصيات  والتق تفادة  الالزم  من  لالس

   .السلبيات تالفى أجل

   الجودة توآيد وحدة ٢/٢
  الجودة توآيد لوحدة التنظيمية الجوانب ٢/٢/١

   الكلية مجلس من معتمد تنظيمى هيكل لها ويوجد الجودة لتوآيد وحدة بالكلية توجد

 جميع عن ممثلين يضم الذى الجودة لوحدة التابع يمىالتنظ الهيكل األتى الشكل ويوضح) ٢٫٢مرفق(

  .وعاملين إدارية وقيادات التدريس هيئة أعضاء من بالكلية العاملين فئات

دير  من  الوحدة  وتتكون  محددة  استراتيجية  وأهداف ورسالة رؤية وللوحدة  واب  وثالث  للوحدة  م  ن

واب  ألحد  تبعيته مع عشر لستةا المعايير باحد فريق آل يختص حيث التنفيذى الفريق يتبعهم دير  ن  م

  .عقبات اية وإزالة األهداف تحقيق لمتابعة الوحدة

دة  الئحة  وللوحدة  ة  مجلس  من  معتم ق ( الكلي ا  ، )٢٫٢مرف ة  أن آم  الهيكل  فى  واضحة  الوحدة  تبعي

د  مباشرة وتتبع للكلية التنظيمى ة  عمي ا  الكلي سابق  الهيكل  فى  آم ة ) ١ شكل  (ال ة  وللكلي  مباشرة  عالق

شاط  عن سنوى تقرير تقدم حيث الجامعة فى الجودة بمرآز ة  الجودة  لمرآز  الوحدة  ن ا  . بالجامع  آم

 اإلجتماعات  محاضر  خالل  من ذلك ومثبت بالجامعة الجودة مرآز من دورية متابعة زيارات توجد

   .المتابعة تقارير تناقش التى
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 ٩٩ من ٣١صفحة 

 

  

وآيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوثوآيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث

مدير الوحدة

عميد الكليةعميد الكلية

الهيكل التنظيمى لوحدة توآيد الجودة
 آلية طب األسنان 
جامعة عين شمس 

لجنة  ملف المقرر

لجان نوعية

لجنة  األنشطة الطالبية

لجنة  متابعة الخريجين و سوق العمل

لجنة  الدراسات العليا و البحوث

لجنة  المشارآة المجتمعية

وآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئةوآيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة وآيل الكلية لشئون التعليم و الطالبوآيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

مرآز ضمان 
الجودة بالجامعة

لجنة  نظم المعلومات و التوثيق

لجنة  التدريب

لجنة  المراجعة الداخلية و الخارجية
 

  
  )٤ رقم شكل(

ة  فالوحدة  الرسمية المجالس مستوى على بالكلية لجودةا قضايا ومناقشة عرض فى الوحدة تشارك   ممثل

   :فى المشارآة هذه أشكال وتتمثل الكلية مجلس وآذلك اعضائها أحد خالل من اللجان بجميع

  التنفيذية والخطط االستراتجية الخطة لجان عمل ومتابعة تشكيل -

دعم - ى ال سام الفن ة وأعضاء لألق دريس هيئ ى الت داد ف اري توصيف إع رامج روتق رارت الب  والمق

  .الدراسية

 . البرامج لكل اإلمتحانات آافة فى الخارجى والمراجع الممتحنين لجان نظام تبنى -

  .التعليمية العملية فى الطالب أراء إستطالع -
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 ٩٩ من ٣٢صفحة 

 

  بالكلية التطوير عمليات فى الدراسية المقرارات تقويم نتائج من اإلستفادة على العمل -

ة  ىف  والضعف القوة جوانب تحديد - يم  عملي تعلم  التعل ارير  خالل  من  وال المقرارت  الخاصة  التق  ب

 . الدراسية والبرامج

  .للكلية السنوى التقرير إعداد -

وم - دة وتق وفير الوح ائل بت ة الوس ة المتاح شطتها لممارس ة أن د الخاص ودة بتوآي ى الج ة ف  الكلي

د آالمطبوعات تعانة ، واالجتماعات العمل ورش وعق راجعين االس ارجيي بم ذا نخ  باإلضافة ه

 . الجودة أنشطة بممارسة خاصة مختلفة مهارات الآتساب الجودة  وحدة أعضاء تدريب إلى

   التوصيف واستخدام شمولية ٢/٣/١

ا )  ٢٫٣مرفق (الكلية مجلس من معتمد موثقا توصيفا الكلية لدى يوجد  ا  مطبوع سم  بكل  ومعلن  ق

ة  بالوظائف  للعمل االساس تمثل والفنية واإلدارية القيادية الوظيفية للمهام تحديدا يتضمن  المختلف

رد  آل  وضع  يضمن  بما الجامعات وقانون الكلية لوائح من مشتق التوصيف وهذا الكلية داخل  ف

ا  جهة من مناسب مكان فى ق  وبم ين  التوافق  يحق وائح  العمل  سياسات  ب وانين  والل ه  من  والق  جه

    .لكليةبا الخاصة اإلنترنت شبكة خالل من نشره وسيتم أخرى

      المختلفة  للوظائف والندب والنقل التعيين فى التوصيف استخدام ويتم

   القوة نقاط  

  .للكلية االدارى بالهيكل جديدة وحدات استحداث .١

  .االدارى الهيكل فى السلطات تحديد .٢

 .بالكلية الجودة وحدة فعالية .٣

 .الوظيفى التوصيف وجود .٤

   الضعف نقاط

ا تكن وحدة  ربط استكمال عدم .١ سام  المعلومات  ولوجي ة  بأق ة  الكلي ك  المختلف دم  وذل ال  لع  اآتم

  .التحتية البنية

ة  معلومات شبكة توفير عدم .٢ ة  الكتروني ادل  داخلي ة  المعلومات  لتب ك  بالكلي دم  وذل ال  لع  اآتم

 .التحتية البنية



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٣٣صفحة 

 

  :التحسين نقاط

 .المختلفة يةالكل بأقسام وربطها  المعلومات تكنولوجيا وحدة فى البيانات قاعدة استكمال .١

وفير .٢ بكة ت ات ش ة معلوم ة الكتروني ادل داخلي ات لتب ة المعلوم  .بالكلي



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٣٤صفحة 

 

  

  

  :إختيار القيادات األآاديمية ٣/١

   :معايير اإلختيار ٣/١/١

ى إجراء إنتخاب                     وم عل يتم إختيار القيادات األآاديمية بناء على الئحة تنفيذية من المجلس األعلى للجامعات تق

وم                   ٣ لمدة   إلختيار منصب العميد   د يق د إنتخاب العمي امج إنتخابى و عن  سنوات و يقوم المرشحون بعرض برن

  . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ٣ وآالء يتم تعيينهم لمدة ٣بترشيح 

   :المشارآة و إبداء الرأى فى اإلختيار ٣/١/٢

إجراء إن        يحق لعضو هيئة التدريس و الهيئة المعاونة         ة ب د الكلي ع اإلنتخابى        إنتخاب عمي ا المجم ات ينظمه تخاب

  .للكلية

  :نمط القيادة و ممارسات المجالس الرسمية ٣/٢

   :نمط القيادة ٣/٢/١

ا     دار به ا ي ة آم صورة ديمقراطي دار ب سام ي ستوى األق ى م ادة عل لوب القي تبيانات أن اس ائج اإلس أوضحت نت

  . مجلس الكلية

  . أآثر إيجابيةو داخل مجلس الكلية تعتبر مناسبة آما أن مشارآة األطراف المجتمعية فى إتخاذ القرار

تم                 ذا ي ان ه و جدير بالذآر أنه من األهمية بمكان مشارآة الطالب و لو على مستوى األقسام األآاديمية و إن آ

  .بصورة غير فعالة على مستوى بعض األقسام و بصورة شخصية تفتقر إلى التوثيق الرسمى

  :موالتعل بالتعليم المتعلقة القرارات واتخاذ مناقشة فى الرسمية المجالس مساهمة ٣/٢/٢

ر من           تحتل ذلك النصيب األآب ة ب ضايا المتعلق شة الق  الموضوعات و القرارات المتعلقة بالتعليم و التعلم و مناق

ات آل مجلس بجانب موضوعات                     ة فعالي ى بداي ك الموضوعات ف شة تل تم مناق مناقشات مجلس الكلية حيث ي

  .لطالب و التى تحتل المرتبة األولى من حيث إهتمام إدارة الكليةشئون التعليم و ا

ذها     ى إتخ رارات الت ك الموضوعات و الق ا بتل ام إدارته دى إهتم ة م س الكلي سات مجل و توضح محاضر جل

   . المجلس لمعالجة بعض القضايا ذات الشأن بالعملية التعليمية

  :تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األآاديمية ٣/٣

القيادة و الحوآمة.٣



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٣٥صفحة 

 

   :تدريب القيادات األآاديمية ٣/٣/١

  . على مستوى الكلية ، يوجد خطة لتدريب و تنمية مهارات القيادات األآاديمية إداريا 

ى  و ادات ف ارات القي ة مه دريب و تنمي ا ت تم من خالله ة ي ستوى الجامع ى م ادات عل دريب القي اك خطة لت  هن

ة و     النواحى اإلدارية المختلفة مثل إدارة الوقت و األفر      وانين اإلداري وائح و الق اد ، التخطيط اإلستراتيجى ، الل

  .الشئون القانونية

  و قد إجتاز بعض من القيادات اإلدارية بالكلية تلك الدورات و هى موثقة من إدارة الجامعة

   :اليات تنفيذ البرامج ٣/٣/٢

ة و   على مستوى الكلية لتنفيذ هذه البرامج التدريبي       ة و موثق  ةيوجد الية معتمد   ة الخاصة بتنمية المهارات اإلداري

  .هى إختيارية و ليست إجبارية

   :المخصصات المالية للتدريب ٣/٣/٣ 

ى                         ك عل ة فى ذل د الكلي ة و تعتم ى مستوى الكلي بعض المخصصات    ال يوجد مخصص مالى لهذه الدورات عل

  . لذلكالوحدات ذات الطابع الخاص التى توفرها المالية 

   :التدريبمؤشرات تقييم  ٣/٣/٤

ادات   ذها للقي م تنفي ى ت ا الت ة و عنوانه دورات التدريبي دد ال ة عن ع ق من إدارة الكلي د و موث ان معتم د بي يوج

  .اإلدارية

  :نظم المعلومات و التوثيق الرسمية  ٣/٤

   :قواعد البيانات و نظم المعلومات ٣/٤/١

ة                ة بالكلي سام إداري ة أق يم و طالب ،          شئون (توجد قاعدة بيانات على مستوى أربع دريس ، شئون تعل ة الت  هيئ

نظم                     ) دراسات عليا ، عالقات ثقافية     ة ال ة لمشروع ميكن ة تابع ة بالجامع ات مرآزي و هى من خالل قاعدة بيان

  ) .MIS(اإلدارية 
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 ٩٩ من ٣٦صفحة 

 

   :نظام الحفظ و تداول الوثائق بالكلية ٣/٤/٢

ة            .  بإدارة الكلية   الكترونيا المكاتبات و المراسالت  يوجد نظام لحفظ     ا زال بالطريق ائق م داول الوث و لكن نظام ت

ين         بالرغم من الورقية التقليدية نظرا لعدم تفعيل تطبيقات نظام الميكنة اإلدارية حتى األن             ط شبكى ب  وجود رب

  .مبنى الكلية الجديد و الجامعة

  : بالكلية الجودة إلدارة األآاديمية القيادات دعم ٣/٥

  :لداخليةا الجودة لنظم المادي الدعم ٣/٥/١

ان       )  ماآينة تصوير     – طابعة   –جهاز آمبيوتر   (يتوافر بوحدة الجودة التجهيزات الالزمة لها        و لكن سعة المك

  .آما يتوافر بالوحدة سكرتارية و مسئول حسابات. غير مالئمة لطبيعة األنشطة و حفظ الملفات

هم مسئولون عن جميع أنشطة الجودة و ) ٧عددهم (و يتوافر ايضا الكوادر المدربة من أعضاء هيئة التدريس        

هذا باإلضافة الى آوادر من      )  لجنة متابعة الخريجين و سوق العمل      - لجنة التدريب  -لجنة ملف المقرر  (بالكلية  

  .أعضاء الهيئة المعاونة داخل آل لجنة

اء من مشروع                         ذ اإلنته الى لوحدة الجودة من شاء ) QAAP1(و بالرغم من ذلك فإنه ال يوجد مخصص م  إلن

  .نظام داخلى للجودة

  :المعنوى الدعم ٣/٥/٢  

تم                           ة و ي ى مستوى الكلي ة عل ضايا الجودة المختلف يتم تفويض مدير وحدة الجودة فى إتخاذ القرار فيما يتعلق بق

  .عرضها فى مجلس الكلية إلبداء الرأى و إتخاذ القرار

  :واإلدارية األآاديمية لألقسام والمتابعة هالتوجي ٣/٥/٣

 ضمان الجودة بتقديم الدعم الفنى المستمر لجميع أقسام الكلية اإلدارية و األآاديمية من خالل آوادر              تقوم وحدة 

ة         ا موثق ى جميعه ة و ه ات الدوري د اإلجتماع صية أو عق ابالت الشخ ق المق ن طري ه ع وم بالتوجي ة تق مدرب

  .بمحاضر رسمية

  :ؤسسةللم الذاتية الموارد تنمية في األآاديمية القيادات دور/ ٣/٦

  :خطة لتنمية الموارد الذاتية ٣/٦/١

تلخص                )٣٫١ مرفق( قامت الكلية بإعداد خطة لتنمية مواردها      ى ت ذاتى و الت ل ال ا مصادر التموي  أوضحت به

ة                  تراتيجى بالجامع فى الوحدات ذات الطابع الخاص و دخل الدراسات العليا باإلضافة الى إحتياطى الكلية اإلس



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٣٧صفحة 

 

اذ  ة بإتخ ت الكلي د قام ع بعض    و ق ة م ات العلمي ق اإلتفاقي ن طري وارد ع ك الم ادة تل أنها زي ن ش راءات م  إج

ادة دخل                        الى زي ا و بالت دين المسجلين للدراسات العلي داد الواف ادة أع ر فى زي ر األث ه أآب ان ل ا آ الجامعات مم

دين  ة الواف ن الطلب ة م ى إيج   الكلي د ف ى الجدي ول المبن ل و ح ساحات داخ ن الم تفادة م ذلك اإلس ار بعض  و آ

نان  ستلزمات طب األس شرآات م اآن المخصصة ل اء  األم دريب أطب دة لت ة جدي رامج تنفيذي ضا وضع ب  و أي

الى          ام الم ة خالل الع ام  ٢٠١١-٢٠١٠مرحلة اإلمتياز من المصريين و الوافدين مما زاد معه دخل الكلي  و الع

  . ٢٠١٢-٢٠١١المالى 

  :المجتمع في والخدمية اجيةاإلنت القطاعات مع والتفاعل العالقات تعدد ٣/٦/٢

ة و بعض                 ى مستوى إدارة الكلي ة عل ة و الخدمي ردود إيجابى مع القطاعات اإلنتاجي يوجد تفاعل واضح ذو م

  .الجهات التى تقدم تبرعات للكلية عينية فى صورة أجهزة و معدات تخدم العملية التعليمية

  :الذاتية الموارد لتنمية التدريس هيئة أعضاء تحفيز ٣/٦/٣

ك                    يتم مكافأة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة المشارآون فى أعمال الوحدات ذات الطابع الخاص و ذل

ة أخرى               . لتحفيزهم من جهة و زيادة دخل الوحدات التى تعتبر المصدر الرئيسى لموارد الكلية المالية من جه

ام الماضى    و قد تم بالفعل زيادة عدد العاملين من هيئة التدريس و الهيئة   المعاونة بالوحدات الخاصة خالل الع

٢٠١٢-٢٠١١.   

  :الخاص الطابع ذات الوحدات تفعيل فى القيادة دور ٣/٦/٤

  :وحدات ذات طابع خاص و هى ) ٥(يوجد بالكلية عدد 

 . وحدة جراحة الوجه والفم والفكين-        .  وحدة القياسات الدقيقة -

  .ليم الطبي المستمر وحدة التع-          .وحدة العالج المتميز- 

  .  وحدة األطباء االمتياز-

  .و يتم العمل داخل هذه الوحدات طبقا للوائح المنظمة لذلك من إدارة الجامعة

ا    ٣من إجمالى الدخل يتم صرفها آل       % ٣٠و يتقاضى العاملون داخل هذه الوحدات مكافأت بواقع           شهور طبق

اب أول               د ب ذلك تحت بن ة ل أت    (للوائح الحسابية المنظم رتبط بمستوى           ) حوافز و مكاف إن الحافز م الى ف و بالت

  .اإلنتاج أو اإلنجاز
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 ٩٩ من ٣٨صفحة 

 

انى    اب ث د ب ة تحت بن سام العلمي ات األق ة متطلب ى تلبي دات ف ذه الوح ن دخل ه تفادة م تم اإلس زات(و ي ) تجهي

  )٣٫٢ مرفق(

دات     ك الوح دمات تل رويج لخ ى الت ى ف ا اإللكترون ى موقعه ة عل د الكلي بلو تعتم د س ى أح ك  و ه ة لتل الدعاي

  .الوحدات

  :التقييم المستمر لكفاءة إدارة الكلية/ ٣/٧

  :كليةبال التطوير وتعزيز استمرارية في األآاديمية القيادة دور ٣/٧/١

  .مشروع بغرض التطوير) ٢(قامت الكلية منذ نشأتها بجلب عدد 

ى تطوير ه ف تفادة من م اإلس د ت ى و ق اد األورب ابع لإلتح و ت م و الوجه و المشروع األول و ه سم جراحة الف  ق

  .الفكين بالكلية

وزارة               ابع لوحدة إدارة المشروعات ب اد الت ل لإلعتم المشروع الثانى و هو مشروع التطوير المستمر و التأهي

   . ٢٠١٢تم اإلنتهاء منه فى يونيو التعليم العالى و 

سم أشعة        ٥(جديد  و قد قامت الكلية من خالل مشروع التطوير بتجهيز عيادات مبنى الكلية ال              عيادات بجانب ق

غ                  ٤بأالت و معدات و تجهيزات داخلية بمبلغ        ) الفم انى بمبل ز المب ا شارك المشروع فى تجهي ه آم  مليون جني

  .سبعمائة و خمسون الف جنيه

ذلك شراء عدد                 ة و آ دها بالوسائل التعليمي ) ٣٠(آما ساهم المشروع فى تطوير قاعات المحاضرات و تزوي

وتر از آمبي دد جه دات ذات   ) ٢٢( و ع ات و الوح ا المعلوم دة تكنولوجي ة و وح ة اإلداري ب الكلي ة لمكات طابع

  .الطابع الخاص مما آان له أثر آبير فى سرعة تجهيز الدور األول و الثانى من المبنى الجديد

  :األآاديمية والقيادات كليةال إدارة آفاءة تقييم ٣/٧/٢

ين أعضاء ه  نوى ب اع نصف س د إجتم تم عق ه عرض  ي تم في ة ي ة و إدارة الكلي ة المعاون دريس و الهيئ ة الت يئ

  .اإلنجازات و مناقشة التحديات المستقبلية و المقترحات

  :المؤسسية القرارات اتخاذ في الطالبية المشارآة دور ٣/٧/٣

ائج  تستعين ادارة الكلية بأراء الطالب فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية و ذلك من خال            ل عرض نت

اإلستبيانات التى توضح رأى الطالب فى المقررات الدراسية و أساليب التقويم و نظم اإلمتحانات و آذلك عن             

  . طريق لقاءات بالطالب و تنفيذ سياسة الباب المفتوح بين اإلدارة و الطلبة



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٣٩صفحة 

 

   

  

  :حقوق الملكية الفكرية و النشر ٤/١

   :و النشراإللتزام بحقوق الملكية الفكرية  ٤/١/١

   .)٤٫١ مرفق (قامت إدارة الكلية بتشكيل لجنة حقوق الملكية الفكرية و النشر و إعتمادها من مجلس الكلية

 من خالل مجموعة تفعيل دور اللجنة فى إتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق النشر و التأليف          قد تم   و  

ست ى م ة و عل ة الكلي ة داخل مكتب سام من اإلجراءات التنفيذي ى داخل األق رامج الخاصة بالحاسب األل وى الب

  .اإلدارية

  :الممارسات العادلة و عدم التمييز / ٤/٢

  :الطالب / العاملين / التدريس هيئة أعضاء بين التمييز وعدم العدالة ضمان ٤/٢/١

املين ،                       ين الع ز خاصة ب ة و عدم التميي ق      و  توجد الية محددة تنهجها إدارة الكلية لضمان العدال ك عن طري ذل

 مرفق(الية معتمدة لربط الحافز و المكافأة بمستوى األداء طبقا لمعايير محددة من خالل نموذج تقييم معد لذلك 

٤٫٢ (.  

  :والمقترحات للشكاوى واالستجابة المقدمة الوعود في المصداقية ٤/٢/٢

دريس                    ة الت ة من هيئ دمها ألطراف الكلي ى تق املين و الطالب و األطراف         تلتزم إدارة الكلية بالوعود الت و الع

ى      . المجتمعية انى من المبن دور األول و الث مثال على ذلك الوعد الذى قطعته إدارة الكلية على نفسها بتشغيل ال

ام الجامعى           ة الع ى بداي ة          ٢٠١١-٢٠١٠الجديد ف ادات و معامل الكلي سليم عي ع      و ت دورين الثالث و الراب  و  بال

  . ٢٠١٢-٢٠١١  األآاديمىتجهيزها و تشغيلها قبل العام

شفافية و المصداقية                        ى أسس من ال اتهم عل املين و مقترح شكاوى الع ستجيب ل  من خالل    آما أن إدارة الكلية ت

  .قنوات عديدة منها صندوق الشكاوى و المقترحات و عقد اإلجتماعات و سياسة الباب المفتوح

  :العادلة غير الممارسات تصحيح إجراءات ٤/٢/٣

  الكلية لرأى األغلبية و القرارات التى من شأنها أن تفيد مصلحة الكلية العليا فى تصحيح المسار       تستجيب إدارة 

  .و معالجة اإلنحرافات التى قد تنشأ أحيانا بقصد أو دون قصد

  .دائما من خالل مجلس الكلية أية إنحرافات فى األداء و تتعامل معها بكل حزم آما أن إدارة الكلية تناقش

المصداقية و األخالقيات.٤
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 ٩٩ من ٤٠صفحة 

 

  :المؤسسة في المختلفة اإلطراف بين المصالح في رضاالتع عدم ٤/٢/٤

ة العظمى                         ذلك الغالبي ة و آ تتميز إدارة الكلية الحالية متمثلة فى عميد الكلية و السادة الوآالء و مدير عام الكلي

ر فى أى مصلحة شخصية                        ل التفكي ة أوال قب من رؤساء األقسام األآاديمية و اإلدارية بأنها تضع مصلحة الكلي

ة        ا للكلي ة                     . قد تتعارض مع المصلحة العلي ة و العملي ق بمصلحة الكلي ة تتعل ضايا عام شة ق ك مناق ى ذل ال عل مث

ك                   التعليمية بصورة منتظمة فى مجلس الكلية و إتخاذ القرارات على أسس من المصلحة العامة التى تقتضى ذل

آاديمية يتصفون بالتفانى فى العمل       و بعيدا عن أية أهواء أو مصالح شخصية آما أن بعض رؤساء األقسام األ             

دات        ى االت أو مع تكمال أى نقص ف ال إلس دؤوب و الفع سعى ال الل ال ن خ ة م صلحة الكلي ى م ل عل و العم

 و يتضح ذلك العيادات أو معالجة بعض المشكالت بالجهود الذاتية و دون تحميل إدارة الكلية أى أعباء إضافية    

ستقبلها الك        ى ت سام و جهات                     من خالل التبرعات الت ق إتصاالت شخصية من بعض رؤساء األق ة عن طري لي

  .مانحة مهتمة بالعملية التعليمية و البحثية

   :اإللتزام باألخالقيات المهنية للكلية/ ٤/٣

   :دليل أخالقيات المهنة بالكلية ٤/٣/١

ة و هو أحد مخرجات               قامت اق أخالقى للكلي داد ميث ة بإع ات بالكلي يم و األخالقي ة الق مشروع التطوير و    لجن

ة              ة داخل الكلي امالت المهني ع التع دليل الواضح لجمي ة ال ع من     الذى من شأنه أن يكون بمثاب اح للجمي  و هو مت

  .   eg.edu.asu.asfd.www خالل موقع الكلية اإللكترونى

  :مختلفةال الوسائل فى كليةال عن المتاحة المعلومات/ ٤/٤

ى                  ا اإللكترون ة سواء من خالل موقعه  أو  )eg.edu.asu.asfd.www ( تغطى المعلومات المتاحة عن الكلي

ق                        ات عن طري تم تحديث البيان ة و ي من خالل موقع الجامعة معظم أنشطة العملية التعليمية و األنشطة الطالبي

ع الكلية بصفة منتظمة و دورية آما أنه يتم اإلعالن عن فعاليات أية حدث على مستوى الكلية                 الدعم الفنى لموق  

  .من خالل الموقع



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٤١صفحة 

 

  

  

    تنمية القيادات وتقييم األداء٥/١

   تنمية القيادات اإلدارية والعاملين ٥/١/١

ة      تحدد الكلية اإلحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين سنويا عن طريق ل           واحى اإلداري جنة تطوير الن

سام                 بوحدة الجودة التى قامت بعمل نموذج استطالع رأى لتحديد اإلحتياجات التدريبية وعرضه على جميع األق

ق وحدة ضمان الجودة                           تم تصميمها عن طري ى ي تبيانات الت ة االس ق  ( بناء على اعتماد مجلس الكلية أللي مرف

ائج وقامت اللج         ) ٥٫١ ل النت د                    وقد تم تحلي سم وق ة الخاصة بكل ق دورات التدريبي ة بعمل توصيات بأسماء ال ن

ة لوحدة الجودة            ) ٥٫١مرفق  ) ( ١٧٤(وافق مجلس الكلية بجلسته رقم       دريب التابع على اقتراح تشكيل لجنة الت

  واعتماد خطة العمل بها 

ة تطوير منظوم                  ال دورات لجن ة مث ا     وتتنوع مهارات الدورات  التدريبية من مهارات إداري ة الدراسات العلي

ات    دة األزم ال دورات لوح لوآية مث ارات س ودة ومه م الج وير نظ ة تط ة ولجن واحى اإلداري وير الن ة تط ولجن

ة      ستمر ولجن يم الم دة التعل صية لوح ل تخصي ال دورات وورش عم ة متخصصة مث ارات فني وارث ومه والك

لك تحديد ميعاد إقامتها  لرفع  آفاءة القيادات         التخطيط اإلستراتيجى وقد تم تحديد الفئة المستهدفة لكل دورة وآذ         

  .اإلدارية والعاملين ، ويوضح الجدول التالى بيان بالبرامج التى تم عقدها وعددد الملتحقين بها 

  ويوضح الجدول التالى بيان بهذه الدورات التى تم عقدها وعدد الملتحقين به

 تاريخ الدورة عدد الملتحقين اسم الدورة    

 ٨/٢٠٠٩-٦ ١٣ يانات اإلدارية على قاعدة بيانات الجامعةإدخال الب

 ٢٤/١١/٢٠١٠ ٢١ اإلسعافات االولية 

 ٢٥/١١/٢٠١٠ ٢٦ اإلسعافات االولية 

 ١٤/١٢/٢٠١٠ ٢١ دورة عالج جذور 

 ٢٤/١/٢٠١١ ١٦ دورة عالج جذور 

ات البحث  ة أخالقي ستمر ألعضاء لجن دريب الم  ١١/١/٢٠١١-١٠ ٧الت

 الجهاز اإلدارى.٥



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٤٢صفحة 

 

 العلمى 

 ١٧/١/٢٠١١ ١٣ر األآاديمية وتوصيف البرامج والمقرارات المعايي

 ٢٤/١/٢٠١١ ١٥ آيفية إدارة الوقت

 ٢١/٤/٢٠١١-٢٢/٣ ٢ إعداد وبناء قادة الصف الثانى 

 ١٢/٤/٢٠١١ ١١ بناء البورسيلين على معدن

 ١٩/٤/٢٠١١ ٥ بناء البورسيلين على زرآونيا

 ٢١/٤/٢٠١١ ٥ صيانة آراسى العيادات 

  

  .نظم تقييم اداء القيادات االدارية والعاملين – ٥/١/٢

   . ) ٥٫٢(يتم اختيار القيادات االدارية بناء على معايير محددة معتمدة من مجلس الكلية 

ايير                وظيفى مع اءة االداء ال اس آف نويا  لقي دم س ويتم تقييم اداء القيادات اإلدارية والعاملين من خالل نموذج يق

اس      اء العمل وسرعة قي ى         أعب ضباط والعمل ف ات العمل واالن زام وعالق ى التخطيط وااللت درة عل األداء والق

  .روح الفريق ويتم ربط الحوافز بتقييم األداء وتفعيل األليات للتعامل مع حاالت عدم االنضباط

ستخدم ا              ى ، وت ع اإللكترون املين آاستخدام الموق يم أداء الع ة    وال تستخدم الكلية وسائل أخرى مبتكرة لتقي لكلي

داد             ا الع سابق ذآره دريب  ال أليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة حيث قامت بإعداد خطة الت

  آوادر قيادة الصف الثانى 

    الرضا الوظيفى٥/٢

    وسائل قياس الرضا الوظيفى ٥/٢/١

  .يتم قياس الرضا الوظيفى للعاملين عن طريق اجراء استقصاء 

ى              وقد اثبت التحليل     سبته ال د وصل ن املين ق وظيفى للع اإلداريين أن مستوى الرضا ال االستقصائي الخاص ب

٤٠%  

ة ،          وأن عوامل عدم الرضا تتمثل فى أنه ال يوجد العدد الكافى من الموظفين فى االدارة ألداء األعمال المطلوب

ين    يرون ان %٥٢٫٥يرون أن توزيع االعباء الوظيفية غير مناسب ، وأن      % ٧١وان نسبة    وازن ب ه ال يوجد ت

  . عدد إدرايوا  االقسام وعدد الموظفين بها وال توجد وسيلة مواصالت متوفرة 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٤٣صفحة 

 

   دور المؤسسة فى تحسين الرضا الوظيفى ٥/٢/٢

  .  تتم مناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالمؤسسة

وظيفى لل                   ل التكييف          وقد اتخذت المؤسسة اجراءات تصحيحية  لتحسين مستوى الرضا ال ل تفعي املين  مث ع

   ) ٥٫٣(المرآزى وتوفير االجهزة الالزمة لتسهيل العمل الوظيفى وعمل الية للتعامل مع شكاوى االداريين 

  نقاط القوة 

 .وجود معايير الختيار القيادات  .١

 .تحسين مستوى الرضا الوظيفى  .٢

 .ألية لتقييم األداء وربط الحوافز باألداء  .٣

  نقاط الضعف 

 . وسائل مبتكرة لتقييم األداء للعاملين آتفعيل التقييم االليكترونى عدم وجود .١

 .عدم وجود وسيلة مواصالت خاصة بالكلية لنقل العاملين .٢

  نقاط  التحسين 

 تفعييل التقييم االلكترونى  .١

 .عقد لقاءات دورية بين القيادات والعاملين  .٢

  .توفير وسائل مواصالت خاصة بالعاملين لسهولة التنقل  .٣



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٤٤صفحة 

 

  

  

  :اإلستراتيجية واألهداف والغايات الرسالة لتحقيق السنوية المالية الموارد آفاية / ١ / ٦

قامت الكلية متمثلة فى إدارتها و بالتنسيق مع وحدة الجودة فى صياغة مقترح لمشروع التطوير يكون الهدف           

د المشروع م                          ع عق م توقي د ت اد و ق ة لإلعتم ل الكلي د لتأهي ى الجدي ز المبن ع وحدة إدارة المشروعات      منه تجهي

تتحمل  )  مليون و أربعمائة الف جنيه مصرى  ٨ (٨٫٤٠٠٫٠٠٠بوزارة التعليم العالى بميزانية إجمالية قدرها       

ة /و الباقى تتحمله الجامعة   )  مليون و أربعمائة الف جنيه مصرى        ٦ (٦٫٤٠٠٫٠٠٠الوزارة منها مبلغ     و . الكلي

ى                  ماليين جنيه لدعم شر     ٤قد تم توجيه مبلغ      ادات و معامل و قاعات محاضرات المبن دات لعي زة ومع اء أجه

  .الجديد وآذلك لدعم الوحدات ذات الطابع الخاص

ام               ذ ع ة من وارد الكلي ة م ذ خطة لتنمي صياغة و تنفي تم  ) ٦٫١ مرفق  ( ٢٠١٢-٢٠١١آما أن الكلية قامت ب و ي

التها نظرا إلر            ة       اإلعتماد حاليا على موارد الكلية الذاتية لتحقيق رس ة بميزاني ة مقارن وارد الكلي اع حصيلة م تف

  .الجامعة المخصصة للكلية

  :كليةال نشاط وطبيعة المباني / ٢ / ٦

  :المباني ومالئمة آفاية / ١ /٢ / ٦

) ٦٫٢ مرفق ( (NORMS) لمعايير المساحات     تعتبر معايير المساحات الخاصة بمباني الكلية الجديدة مطابقة       

ديمية المختلفة من حيث المساحة وهي ايضا مالئمة من حيث التهوية واإلضاءة        وآافية لممارسة األنشطة األآا   

   .الطبيعية

ز                     م تجهي د ت دة فق ة الجدي اني الكلي اما بخصوص التجهيزات والمعدات المتخصصة لتحقيق االمن والسالمة بمب

  .الكلية بالمعدات الالزمة

  :النظافة و المناخ الصحى للكلية / ٢ /٢ / ٦

ة ب سم الكلي اعتت دالتإرتف بعض   مع د قامت ب ة ق إن الكلي ة ف ال النظاف درة عم ن ن الرغم م صحى و ب اخ ال  المن

من   .  النظافة تتوافق مع الشروط الصحية اإلجراءات و اليات التنفيذ آان لها مردود إيجابى فى زيادة معدالت     

دريس مشرفا                      ة ت ال      هذه اإلجراءات شراء معدات و أجهزة  نظافة حديثة و ترشيح عضو هيئ ى العم ا عل عام

 الموارد المالية و المادية.٦
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 ٩٩ من ٤٥صفحة 

 

ى         ام الماض الل الع ا ح سياسة ثماره ذه ال ت ه د ات اب و ق واب و العق دأ الث ق مب    .٢٠١٢يحق

   :والخاصة العامة المرافق / ٣ /٢ / ٦

   . للشروط الصحية و التجهيز و هى مطابقة من حيث التصميممياة آافية للسيدات والرجالالدورات 

ى األن نظرا لع             ى                   لم يتم ترآيب المصاعد حت ق عل ى بالكامل و نفس الحال ينطب ة المبن دم إستالم إدارة الكلي

  . بالرغم من عمل التكييف من عامين على سبيل التجربةالتكييف المرآزى

ا فيما يخص    إن        الكافتيري د ف المبنى الجدي شغيلي          ا  الخاصة ب تم ت م ي ان مجهز ول ي    هلمك د رأت إدارة     ن  األ حت و ق

صدر د  ضمن م ايير ت شغيله بمع ة ت ث   الكلي ن حي ه م ان و مالئمت ساع المك را إلت نويا نظ ة س خل مناسب للكلي

  .الموقع

   .جراج الكلية مناسب من حيث المساحة و قد تم اإلنتهاء منه تماما و هو مستخدم األن

    و آذلك)ارض ممهدة للكرسي المتحرك ( التجهيزات الخاصة للمرضي ذو االحتياجات الخاصة 

ذوي االحتيا  ار خاص ب ان انتظ ة  مك ات الخاص ى    ج تالم المبن ل إس ة قب ا إلدارة الكلي راح به ديم إقت سيتم تق ف

   .بالكامل

  .و قد تم إفتتاحهسجد  اعدادة وقد تم تخصيص المكان الخاص بإقامة المتمالمسجد  

ادة      اماآن انتظار المرضي وهي متوافرة     ي             بجانب آل عي ادات الت ز العي ا مع تجهي ا تزامن م تجهيزه د ت م   وق ت

ماآن ان تكون مالئمة لحرآة     األ هوقد روعي في تخصيص هذ     ٢٠١١-٢٠١٠داية من العام الجامعى     تشغيلها ب 

  .المرضي بين عيادات الكلية المختلفة

   :التعليمية والتسهيالت المباني صيانة / ٤ /٢ / ٦

سالمة المهن   آذلك  . )٦٫٣ مرفق( معتمدة   يوجد خطة لصيانة المبانى و المنشئات للمبنى الجديد        ة خطة ال  فهى    ي

  . و مطبقة بالفعل٢٠٠٩معتمدة من مجلس الكلية فى يوليو 

  :الطالبية األنشطة ممارسة تسهيالت  /٣ / ٦

زه ليكون صالحا لإلستخدام          جارىيتوافر مكان متسع و مناسب لممارسة األنشطة الطالبية و           م     .  تجهي د ت و ق

ان       لتعاون مع مشروع التطو   ابوذلك  شراء عدد من ترابيزات تنس الطاولة و أجهزة المالتى جيم            ذا ف ير ومع ه
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 ٩٩ من ٤٦صفحة 

 

ام الدراسي                 ه لهذ يةالتجهيزات النهائ  ة الع تم مع بداي  / ٢٠١٣ االماآن لتكون صالحة لالستخدام الفعلي سوف ي

٢٠١٤  .  

ذلك ورشة عمل                    نسبة لالنشطة الفنية واالجتماعية   بال ة وآ ة الخاصة بالطلب ال الفني فقد تم اقامة معرض لالعم

ة           عن انفلونزا الخنازير     ٢٠١١-٢٠١٠  الدراسي في بداية العام   ة و الثقافي سابقات الفني ى الم ة ف و تشارك الكلي

  .و الرياضية على مستوى الجامعة و حصلت على مراآز متقدمة فى هذه المسابقات

  :األجهزة و المعدات و المعامل  /٤ / ٦

ام الدراسى     تشغو بالمبنى الجديد   )معامل الطلبة  ( تجهيز معامل التكنولوجيا   تم ة من الع   ٢٠١٢-٢٠١١يلها بداي

  .حيث يوجد معمل تكنولوجيا خاص بكل قسم من اقسام الكلية العلمية 

ذ  اما عن مدي مناسبة المعدات واالجهزة فقد تم اجراء دراسة عن مدي آفاي            هة االجهزة والمعدات وقد اثبتت ه

ادات           ز               الدراسة ان هناك نقص في عدد وحدات االسنان الموجودة بعي م تجهي د ت ة فق اء علي ي المؤقت وبن  المبن

دور األرضي     عيادات بالدور االول والثاني بمبني الكلية الجديد باالضافة الي عيادة الدراسات العلي            ٥عدد    ا بال

ة               ه وقد تم تجهيز هذ    ) وحدة أسنان  ١٢مجهزة بعدد   ( دريب االآلينكي لطلب ادات بالكامل لتصبح جاهزة للت  العي

ادات ووحدات         ( ٢٠١١ / ٢٠١٠لرابعة بداية من العام الدراسي      الفرقة الثالثة وا   مرفق جدول يوضح عدد العي

وحدة    ) ٨٥(  العيادات بعدد ه تجهيز هذ وقد تم)االسنان بعيادات المبني المؤقت وتلك موجودة بالمبني الجديد      

ذ وآذلك تجهيزها بمستلزمات التشغيل بالكامل    اسنان جديدة بمساهمة مشروع التطوير     وحدة  ) ١٣(ا بجانب   ه

  .أسنان من مساهمة الجامعة

  .و نقلها لعيادات المبنى الجديد)  وحدة أسنان٧٠(و قد تم إجراء خطة لصيانة وحدات األسنان بالمبنى القديم  

 المبنى الجديد قديمالمبنى ال الدور
 - ٣٦ )جراحة الفم (مبنى المناظير

 ١٢ ٤٩ الدور األرضى
 راسات عليا د٦ + ٥٢ ٤١ الدور األول
  دراسات عليا١٨+ ٧٨ ٠ الدور الثانى
   دراسات عليا١٢  +٥٦ ٠ الدور الثالث
 ١٨ ٠ الدور الرابع
 ٢٥٢ ١٢٦ اإلجمالى

  جدول يوضح توزيع وحدات األسنان بالمبنى القديم و الجديد للكلية



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٤٧صفحة 

 

  :الحاسبات األلية  /٥ / ٦

وتر            ة       بالنسبة العداد الحاسبات والموجودة بمعمل الكمبي زة   ) حاسب  ٢٤ عددها (الملحق بالمكتب  عدد االجه

بداية العام  مع   الحاسبات وتوصيلها بشبكة االنترنت      ه تشغيل هذ  وقد فهى مناسبة من حيث آفايتها لعدد الطالب      

  . ٢٠١١ / ٢٠١٠الدراسي الجديد 

ى           از  ٣٠(و قد تم شراء أجهزة حاسب ال شغيلها بالمكات           )  جه م ت ة مشروع التطوير ت ة و  من ميزاني ب اإلداري

داد   ) ١٠(التى آانت تعانى من نقص شديد بها و آذلك عدد            حاسبات لوحدة تكنولوجيا المعلومات الى جانب إم

  .وحدة القياسات الدقيقة بأربعة أجهزة و هى وحدة ذات طابع خاص

  :وسائل اإلتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلومات  /٦ / ٦

أربع إدار       - ة         توجد قاعدة بيانات خاصة ب ي مستوي الكلي يم والطالب       ( ات عل  شئون الدراسات     –شئون التعل

ا   دريس –العلي ة الت ة – شئون اعضاء هيئ ات الثقافي دة بي)  العالق ة لقاع نظم وهي تابع ة ال ات مشروع ميكن ان

ات                         على امااالدارية   دة بيان ي قاع وي عل د الجودة تحت ات مصغرة بوحدة توآي  مستوي الكلية توجد قاعدة بيان

ات الخريللخر ا بيان ذ الجين يجين به ام الجامعي من دة٢٠٠٩ / ٢٠٠٨لع ذلك قاع ات  وآ ة الدراسات  بيان لطلب

ع  لآما ان )   دآتوراة – ماجستير –دبلوم ( العليا  ى  لكلية موق ة و     عل ة اإلنجليزي  هعنوان شبكة االنترنت باللغ

eg.edu.asu.asfd.www                ق عمل وحدة ع من خالل فري ي الموق د المعلومات الموجودة عل م تحدي د ت وق

  تكنولوجيا المعلومات بالكلية 

  . داخل المبنىوجود ربط شبكيgاما بالنسبة لخدمة االنترنت فهي مفعلة االن نظرا 

  :آفاءة إستخدام الموارد  /٧ / ٦

  :و الدورية على إستخدام المواردتوافر أنظمة للمراجعة و المراقبة المستقلة  / ١  /٧ / ٦ 

ة بوحدة الجودة       يوجد نظام موثق للمراجعة   ة الداخلي ة المراجع ة     و  من خالل لجن ة الدوري وم بالمراجع ى تق الت

  .إلستخدام جميع الموارد على مستوى أقسام الكلية اإلدارية و العلمية
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 ٩٩ من ٤٨صفحة 

 

  نقاط القوة 

  .معايير المساحات مطابقة و مناسبة .١

 .معامل و العيادات للعملية التعليميةال آفاية تجهيزات .٢

  .المرافق العامة آافية و مطابقة .٣

 .وجود خطة صيانة مطبقة و مفعلة للمرافق و الموارد .٤

  نقاط الضعف 

  .ندرة العمالة المختصة بالنظافة .١

 .صعوبة الصيانة للمبانى و الواجهات .٢

  نقاط  التحسين 

  توفير العمالة  .١

  .التعاقد مع شرآات متخصصة فى النظافة .٢
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 ٩٩ من ٤٩صفحة 

 

  

  
 

  :البيئة وتنمية المجتمع خدمة خطة١/7

  :البيئة تنمية و المجتمع بخدمة التوعية ١ /١ / ٧

اونيهم و        دريس و مع ة الت ضاء هيئ الب و أع ة للط ة البيئ ع وتنمي ة المجتم شطة خدم ة بأن رامج توعي د ب توج

شرات و  ل الن املين مث ات والع دواالمطوي ي تعرض األ الن ات  ت الت دة بيان م إدراج قاع ا ت ة آم شطة المختلف  ن

ة  أب ي للجامع ع االلكترون ى الموق ا عل ة و تحميله ة البيئ ع و تنمي ة المجتم شطة خدم    ن

 eg.edu.shams.dentistry.www  ديثها ارى تح م  ( و ج ق رق رامج ل  ). ٧٫١مرف د ب ا توج ة آم لتوعي

 مثل القوافل الطبية و حمالت التوعية ألطفال المدارس و عمل التوعية الالزمة للمرضى               لألطراف المجتمعية 

  ).٧٫٢مرفق رقم (المترددين على عيادات الكلية 

  :المجتمع واحتياجات خطةلا ٢ / ١ / ٧

دة  التنظيمي  يكل اله وتضم  الكلية مجلس من معتمدة البيئة وتنمية تمعالمج لخدمة موثقة خطة توجد ة  لوح  خدم

ة  لكل الوظيفي التوصيف و منها المنبثقة الفرعية واللجان ساسيةاأل واللجان البيئة تنمية و المجتمع ق  (لجن  مرف

ام  من بداية تنفيذها في البدء و الوحدة لهذه تنفيذية خطة وضع تم قد و). ٧٫٣ رقم  ٢٠١٠-٢٠٠٩ الجامعي  الع

ة  الممارسات وتتمثل .الكلية رةإدا من موثقة األنشطة هذه جميع و ق  الفعلي ة  خطة  لتطبي ة  و المجتمع  خدم  تنمي

ي  البينة ة  ف شرائح  والعالج  الكشف  خدم ع  ل ة  المجتم ادات  خالل  من  بالمجان  المختلف ة  عي د  و الكلي م  ق  عمل  ت

ادات  عن المرضى لدى الرضا نسبة و العيادات على المترددين المرضى رأى  الستطالع استقصاء ة  عي  الكلي

  . )٧٫٤  رقم مرفق(الضعف و القوة نقاط لتحديد المختلفة
  

  

ل  تنظيم  جانب إلى ذلك  ة  القواف ي  و العالجي شكل  تجرى  الت تظم  ب ع  من ل  ٣ بواق ي  و سنويا  قواف ام  الت  تحت  تق

ة  من  أعضاء  بمشارآة البينة تنمية و المجتمع خدمة لوحدة التابعة العالجية القوافل لجنة إشراف دريس  هين  الت

ل  هذه تنفيذ و تنظيم في) يةئالنها السنة (البكالوريوس مرحلة طالب يشارك آما بالكلية المعاونة نةالهي و  القواف

ة د و  موثق م ق اد ت ة اعتم دريب خط داني الت ل و المي ة القواف ك و العالجي ة ذل ل لبداي ام قواف امعي الع  الج

م  فق مر(٢١/١٠/٢٠١٢ بتاريخ) ١٩٧ (رقم بجلسته الكلية مجلس في ٢٠١٢/٢٠١٣ ى ).  ٧٫٢ رق  الجانب  عل

ئةالبي تنميةوالمجتمعيةالمشارآة.٧



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٥٠صفحة 

 

ة  و المجتمع خدمة لوحدة تابعة العدوى لمكافحه لجنه تشكيل تم األخر ة  تنمي ه  البيئ ه  من  مكون  عشرون  و أربع

ضوا ين ٣ ( ع ن ممثل ل ع سم آ ي ق رار) إآلينيك ه بق ئون لجن ة ش ع خدم ة و المجتم ة تنمي اريخ البيئ  بت

ق (١١/١٢/٢٠١١ م مرف د و). ٧٫٥ رق ة قامت ق ةمكاف لجن دوى ح صميم الع ة بت ق قائم د تحق ن للح ال م  انتق

ة  اللجنة تقارير جميع و )٧٫٦ رقم مرفق (الكلية عيادات داخل المعدية األمراض م  مرفق  (موثق ا  )٧٫٧ رق  آم

داد  تم دوى  لمكافحة  بروتوآول  إع ادات  الع ة  ومعامل  بعي اون  الكلي ة  مع  بالتع ة  الجمعي ة  للجودة  اإلفريقي  الطبي

/ ساعات ٧( األسنان طب بعيادات العدوى مكافحة آليات عن تدريبية دورات عمل تم قد و). ٧٫٨  رقم مرفق(

ازيق  جامعة الطب بكلية والمناعة الميكروبيولوجيا مساعد مدرس السيد رحاب/ د بإلقائها قام) يومين م  الزق  وت

ل ة دورة عم ة تدريبي ة باللغ ات عن العربي ة آلي دوى مكافح ة الع ريض لهيئ ين التم ة يانةالص وفني ام بالكلي  وق

ا مية/ د بإلقائه ة  عن رائف س ة الجمعي ودة األفريقي ة للج ق (الطبي م مرف ا .)٧٫٩ رق م آم دريب ت ين ت ن اثن  م

ة  التعليم تطوير و التدريب بمرآز العدوى بمكافحة خاصا تدريبا األطباء ع  شمس  عين  بجامع  ساعة،  ٥٠ بواق

ل  من  ذلك و ىالعدو مكافحة سبل عن محاضرتين إلقاء جانب إلى ذلك اء  أحد  قب شرآة  أطب ستلزمات  M٣ ب  لم

اء  بصدد  واللجنة البكالوريوس مرحلة من والرابعة الثالثة الفرقة لطالب األسنان طب ل  من  االنته  مكافحة  دلي

دوى ق( الع م مرف رص + ٧٫١٠ رق دمج ق م إدراج  ).م ا ت داف آم ةأه دوى مكافح رق الع ا والط  وأهميته

ا   ام به صحيحة للقي ا ال ي   و تحميله ع االلكترون ى الموق     عل

 home/infectioncontrol/eg.edu.asu.asfd/a/com.google.sites://https   

ة   بتنظيم ئةالبي تنمية و المجتمع خدمة لشئون الكلية وآيل مكتب في متمثلة الكلية إدارة  قامت آما  يم  حمل  تطع

ال -تمريض هيئة-طالبة -طالب (٢٥٠ لعدد روس  ضد ) صيانة  -عم دي  االلتهاب  في ائي  الكب سيق ) ب(الوب  بالتن

م  مرفق  (اللقاحات  و لألمصال  القابضة  الشرآة مع د  و ). ٧٫١١رق دأ  ق شغيل  ب ي  الت يم  الفعل  و المرآزي  للتعق

ة ضير غرف ع و التح ضير من ادات األدوات تح ا بالعي تم آم ة ي د متابع اءة ورص تخدام اتڤاالوتوآال آف   باس

  ). شاهد (شهري بشكل  البيولوجية المؤشرات
  

 مرفق( ٢/٢٠١٠/  ٢١بتاريخ ١٦٨ رقم آلية مجلس بقرار الكوارث و زماتاأل إلدارة وحدة الكلية شكلت آما

م د و  )٧٫١٢ رق دة قامت ق ل الوح واطن حصر بعم ات لم المبنى األزم ت ب دائم و المؤق ك و ال شعار ذل  الست

ةاأل ق (زم م مرف ا  )٧٫١٣ رق دة قامت آم ل الوح دريب بعم ي ت ة الطرق عن نظري و عمل اء المختلف  إلطف

ق ق (الحري م مرف د و )٧٫١٤ رق ت ق دة قام ل الوح ة بعم ة تجرب ى الءخإل عملي ال المبن دوث ح ةأ أي ح  زم
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 ٩٩ من ٥١صفحة 

 

ي  للمساهمة  شاديةاستر لوحات بعمل الوحدة قامت قد و  )٧٫١٥ رقم مرفق(  اإلخالء تستدعى ة  ف  إخالء  آيفي

ان ة المك ة بطريق ال سريعة و أمن ة أي حدوث ح ق حدوث حال و أزم اهد (حري د و. )ش ام ق ة مجلس ق  الكلي

سته م بجل اريخ  ١٩١ رق اد ١٨/٣/٢٠١٢ بت ة باعتم ن خط سالمة و األم صحة و ال ة ال ات المهني  و لألزم

  . )٧٫١٦ رقم مرفق( المدني الدفاع بوحدة الخاص النشاط تقرير و الكوارث

 اإلشراف لجنة نشاط عن دوري متابعة جدول و تحقق قائمة عمل تم فقد  الكليةب صيانةال الجراءت بالنسبة أما

وير و ة تط صيانة عملي ة ال ق (الطبي م مرف ام )٧٫١٧ رق س ق ة مجل م الكلي اريخ) ١٨٤ (رق  ١٤/٨/٢٠١١ بت

زة  السنوية الصيانة خطة باعتماد ة  لألجه صيانة  و الطبي ة  ال ة  العام م  مرفق ( للكلي ي ) ٧٫١٨ رق دأت  والت  من  ب

زة  صيانة  لقسم العامة الخطة :أوال ,الخطة هذه تشمل و ٣٠/٦/٢٠١٢ وحتى ١/٧/٢٠١١ ة   األجه سنة  الطبي  ل

ا  الهدف  آان و للكلية ٢٠١١/٢٠١٢ ى  المحافظة  منه زة  عل ة  األجه ي  الطبي ى  ف ستوياتها  أعل ة  من  م  و الفاعلي

ى  المحافظة  إلى تهدف التي و ٢٠١١/٢٠١٢ لسنة للصيانة لعامةا الخطة:ايثان,العمل جودة اءة  و سالمة  عل  آف

ضا  تم آما .تجهيزاتها و الكلية مباني صالحية و ات  قاعدة  عمل  اي ع  بيان زة األ لجمي ة  جه ة  الطبي  مرفق ( بالكلي

م  ى  كذل  و )٧٫١٩رق زة  شهري  عطال أ آشف  جانب  إل ة  الموجودة  لألجه م  مرفق  (بالكلي د  و) ٧٫٢٠ رق م ق  ت

  .الكلية قبل من توثيقهم

م  تهبجلس الكلية مجلس من معتمدة الخريجين لمتابعة لجنة الكلية شكلت قد و  اريخ ) ١٧٠ (رق  ١٣/٤/٢٠١٠ بت

ا  توصيف  و للوحدة  التنظيمي الهيكل وتضم )٧٫٢١رقم مرفق( د  و مهامه ة  قامت  ق ات  قاعدة  بعمل  اللجن  بيان

دمج  قرص  ٧٫٢٢ رقم مرفق( ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠٠٩-٢٠١٠ و ٢٠٠٨-٢٠٠٩ دفعات للخريجين م  و  ) م  ت

ستفيدة  للجهات  استبيانات عمل يم  الخريجين  من  الم ة  خريجي  لتقي ا  و الكلي د  إحصائيا  تحليله اط  لتحدي وة  نق  الق

ضا  تم آما. للتطوير مقترحات و بتوصيات للخروج ذلك و التحسين مقترحات و والضعف ام  أي  باستقصاء  القي

ات  األسنان  طب بقطاعات المسئولين رأى استطالع و العمل سوق احتياجات دراسة بهدف أخر ة  بالهيئ  المعني

ة  جديدة تخصصات إضافة و التعليمية البرامج تحديث بخصوص ا  الدراسات  لفئ ق  حتى  العلي  احتياجات  و تتف

م  قد و التحسين مقترحات و والضعف القوة نقاط لتحديد إحصائيا تحليلها تم قد و العمل سوق اد  ت ر ال اعتم  تقري

ة  مجلس من سته  الكلي م  بجل اريخ ) ١٩٣ (رق ل  أجل  من  و  ٢٠/٥/٢٠١٢ بت تم  سوف  التوصيات  تفعي  إضافة  ي

اهج  انجديد تخصصان ا  الدراسات  لمن ك  و العلي ي  ذل دة  الالئحة  ف ساعات  بنظام  المقترحة  الجدي دة  ال  و المعتم

ة  في  بشأنها المقترحة التعديالت مناقشة تم التي ا  الدراسات  لجن اريخ ب العلي ذه  و ٩/٩/٢٠١٢ ت  التخصصات  ه
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 ٩٩ من ٥٢صفحة 

 

نان غرسات هي نان طب و األس ى األس ق( التجميل م مرف م )٧٫٢٣ رق ل وت د عم رامج من العدي ة الب   التدريبي

ة ارات لتطوير الالزم ق عن الخريجين مه دتى طري دريب وح يم الت ستمر والتعل د الم دة قامت وق ة وح  متابع

شارآة لنسب إحصاءات بعمل الخريجين تف الم الرجوع ادةواالس د ب ات لقواع داد وقامت البيان ر بإع ا تقري  به

  ).٧٫٢٤رقم مرفق (التحسين متطلبات و والضعف القوة نقاط علي يشتمل

  :القوة نقاط

  .البيئة تنمية و المجتمع لخدمة وحدة إنشاء-١

 مومعاونيه التدريس هيئة وأعضاء للطالب البيئة وتنمية المجتمع خدمة بأنشطة توعية برامج توجد-٢

  .والعاملين

  .المدارس ألطفال التوعية وحمالت الطبية القوافل مثل المجتمعية لألطراف للتوعية برامج توجد-٣

  .الكلية مجلس من معتمدة البيئة وتنمية المجتمع لخدمة موثقة خطة توجد-٤

  . التحضير رفةغ و المرآزي للتعقيم الفعلي التشغيل بدأ و نشاطات من لها بما العدوى لمكافحه لجنه توجد -٥

  الكوارث و لألزمات المهنية الصحة و السالمة و لألمن خطة توجد -٦

 على المحافظة إلى تهدف التيو للكلية العامة الصيانة و الطبية لألجهزة السنوية لصيانةل خطة توجد -٧

  تجهيزاتها و الكلية مباني صالحية و آفاءة و سالمة

  .لالعم سوق حتياجاتال مواآبة للخريجين دماتخ تقدم الخريجين متابعةل لجنة إنشاء -٨

  :لضعفا نقاط

ة  الخطة إعداد قبل الكافية بالصورة االحتياجات لتقييم دراسة إجراء عدم- ة  التنفيذي ة  المجتمع   لخدم  وتنمي

  .البيئة

  :التحسين مقترحات

 .البيئة وتنمية المجتمع مةلخد  التنفيذية الخطة إعداد قبل الكافية بالصورة االحتياجات لتقييم دراسة إجراء -

  :المجتمع مع المؤسسة تفاعل ٢ / ٧

   : المؤسسة مجالس في المجتمعية طرافاأل مشارآة  ١ / ٢ / ٧

 األسنان طب لشئون الصحة وزارة أول وآيل فيشارك. الكلية مجالس في المختلفة المجتمعية األطراف تشارك

اء  نقيب  آذلك و ات  في  األسنان  أطب م  مرفق  (ةالكلي  مجلس  فعالي تم  )٧٫٢٥رق ة  المشكالت  عرض  وي  المتعلق
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ع  رأى أخذ و الكلية مجلس داخل التعليمية بالعملية ول  لوضع  المشارآة  األطراف  جمي ا . المناسبة  الحل تم  آم  ي

ا  الدراسات و البكالوريوس برنامج فعالية مدى في المجتمعية األطراف من مجموعة رأى أخذ  انعكاس  و العلي

تبيانات  من  مجموعة  خالل  من  ذلك و يجالخر مستوى على ذلك ي  االس م  الت ذا  تصميمها  ت ك  و الغرض  له  ذل

رامج  لتطوير  مقترحات و بتوصيات للخروج ة  الب م  مرفق  (التعليمي شارك ). ٧٫٢٣رق ة  األطراف  وت  المجتمعي

صلة  ذات المجتمع  في  البارزة الشخصيات من مجموعة دعوة فيتم المؤسسة أنشطة في ة  بخريج  ال ل  الكلي  لحف

ين  و األسنان  أطباء نقيب مثل سنويا الخريجين ق  (الصحة  وزارة من  ممثل م  مرف ا  .)٧٫٢٦ رق  دعوة  تمت  آم

ة رافطاأل بعض ى المعني ى إل ة األول التوظيف ملتق ة الفرص لتوضيح للكلي ام المتاح  للتوظيف الخريج أم

  ). ٧٫٢٨رقم مرفق(المتيازا فترة أثناء الطالب تدريب في المجتمعية األطراف تشارك آما ).٧٫٢٧رقم مرفق(

  .:  المجتمعية افاالطر ضار٢ / ٢ / ٧

ة  األطراف  رضا لقياس االستبيانات من مجموعة إجراء تم ي  الخدمات  عن  المجتمعي ا  الت ة  تؤديه د  الكلي م  فق  ت

رددين  المرضى رضا مدى لقياس  استبيان إعداد ى  المت ة  عل ة  مستوى  عن  الكلي ة  الخدم ة  العالجي م   المقدم  له

ة  وحدة  مع بالتنسيق الجودة وحدة قامت آما) ٧٫٤ رقم مرفق( ع  خدم ة  و المجتم ة  تنمي  مجموعة  بتصميم  البيئ

دني  المجتمع  مؤسسات  و العمل  سوق  منظمات  رضاء  قياس بهدف االستبيانات من  الخريج  مستوى  عن  الم

م  قد و ٢٠١٠/٢٠١١ – ٢٠٠٩/٢٠١٠ الجامعي العام فى ذلك و) االمتياز طبيب( ل  ت ذه  تحلي تبيانات ا ه  و الس

  )٧٫٢٣ رقم مرفق (الكلية مجلس في عرضها تم قد و النتائج استخالص

  :القوة نقاط

  .الكلية مستوى على المختلفة الفعاليات في المجتمعية األطراف مشارآة -١

ائج  الستخالص  الخريج  مستوى  عن المدني المجتمع مؤسسات و العمل سوق منظمات رضاء قياس -٢      نت

  .العليا الدراسات لمناهج جديدة تخصصات إضافة خالل من نللتحسي مقترحات و



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٥٤صفحة 

 

  

  

  :كليةلل ألداء الكلى التقويم مؤشرات ومناقشة مراجعة /١ / ٨

ى رؤساء                 وحدة تقوم ه عل سخ من ع ن ة و توزي ى مجلس الكلي ة و عرضه ف الجودة بإعداد التقرير السنوى للكلي

ى             األقسام و ذلك  لعرض أهم إيجابيات و سلبيات العام            ز عل ادم مع الترآي المنصرم و الخطة التنفيذية للعام الق

  . أساليب التحسين للحد من نقاط الضعف

  :الجودة إدارة على كليةلل الكلي األداء تقويم نتائج انعكاس /٢ / ٨

رارات و إجراءات                       اذ ق ة بغرض إتخ تقوم إدارة الكلية بعرض الخطة التنفيذية للعام القادم على مجلس الجامع

  .ية للحد من نقاط الضعف تصحيح

شئون                 سيق مع إدارة ال د بالتن أبرز هذه اإلجراءات هو التوصية بضرورة األنتهاء من تجهيز مبنى الكلية الجدي

ايير المساحات و                            ى مع ذى سيطرأ عل ر الملموس ال ة نظرا للتغيي دعم من إدارة الجامع الهندسية بالجامعة و ب

  .التعليمية بالكلية و يرفع من مستوى الخريجالذى من شأنه أن يحدث طفرة فى العملية 

ام               ٢٠٠٩و قد تم وضع جدول زمنى منذ عام          ة الع  لإلنتهاء من الدور األول و الثانى بالكامل و تشغيله مع بداي

ى  ى     ٢٠١٠/٢٠١١الدراس ام الدراس ة الع ع بداي شغيله م ع و ت ث و الراب دور الثال ن ال اء م   و اإلنته

٢٠١١/٢٠١٢.  

  :القوة نقاط

  . نظام داخلى للجودة مفعلوجود -١

  ٢٠١٢ حتى ٢٠٠٦إجراء التقرير السنوى منذ  -٢

  :لضعفا نقاط

  .ندرة عدد هيئة التدريس و الموظفون المدربون بالوحدة -١

  :التحسين مقترحات

  ..تحفيز هيئة التدريس و الموظفون لحضور دورات تدريبية فى مجال الجودة .١

 تقويم األداء المؤسسى.٨
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 القدرة المؤسسية لمجال كليةال استيفاء تقويم
   :القدرة المؤسسية بمجال القوة نقاط همأ

 وجود خطة استراتيجية مطبقة و مفعلة -

 هيكل تنظيمى مناسب -

 دليل للتوصيف الوظيفى -

 الذاتية تمويل ذاتى للكلية من مواردها -

 معايير للمساحات و التجهيزات و المرافق مطابقة و مناسبة لعملية تعليمية فعالة -

 ميثاق أخالقى مطبق و مفعل -

 ولوجيا المعلومات متاحة لمجتمع الكليةشبكة تكن -

 تفاعل إيجابى مع المجتمع من خالل قطاع خدمة المجتمع و البيئة -

  وحدة لضمان الجودة مفعلة -

  :القدرة المؤسسية بمجال الضعف نقاط أهم

  عدم إآتمال بعض األماآن بالمبنى مثل قسم جراحة الفم -

  .ظام و عدم اإلستفادة من مخرجات النMISعدم تفعيل شبكة  -

  .ندرة عدد العمال و عمال الصيانة المتدربين -

  التحسينمقترحات 

  .اإلسراع فى إستكمال  قسم جراحة الفم -

 . و اإلستفادة من مخرجات النظامMISتفعيل شبكة  -

  .تدريب موظفى الصيانة خاصة موظفى قسم الصيانة الطبية -
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  سياسات القبول/ ١/١ 

  سالة و الغايات و األهداف اإلستراتيجية توافق سياسات القبول مع الر١/١/١

 تتوافق سياسة القبول الحالية مع رسالة الكلية حيث أنها مستمدة من نظام عام لتنسيق القبول بكليات القمة و 

األعداد المقبولة آل عام فى النطاق المسموح به و الذي يساعد على تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة 

  )١٫١مرفق.(للخريج
  : إجراءات القبول بالكلية١/١/٢

 و بالتالى فليس ال تنقسم الدراسة بالكلية الى شعب مختلفة بل يدرس طلبة  آل فرقة  نفس المقررات الدراسية 

 .هناك إجراءات داخلية للقبول

  : اإلعالن عن سياسة القبول١/٣/1

قع اإللكتروني يتم اإلعالن عن قواعد قبول الطالب عن طريق مكتب شئون الطالب و على المو •

  .للكلية

يوفر دليل الطالب المعلومات المطلوبة عن طبيعة الدراسة بالكلية و أقسامها و المقررات الدراسية و  •

 ).١٫٢ مع مرفق(يل الطالب مجانا على الطالب الجدد يوزع دل

ب و رعاية تنظم الكلية لقاءات تعريفية للطالب الجدد فى بداية العام الدراسي بالتعاون مع اتحاد الطال •

 .الشباب 
  : تناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد الكلية١/١/٤

بعد استالم المبنى الجديد لكلية طب األسنان زادت القدرة االستيعابية للكلية بحيث أصبحت قادرة على 

  :استيعاب أعداد الطالب المقبولين إذ أن الكلية تضم

 الطالب و الخريجون.١

  الثانىالمحور 
 الفاعلية التعليمية
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 . طالب٣٠٠منها  قاعات محاضرات السعة االستيعابية لكل ٣عدد  -

 . طالب٥٠سعة آل منها ) معامل الطالب( جافة   معامل١٢عدد   -

 ).  جبسصب ال ،معمل كيلمعمل بورسلين، معمل اآر(ل تخصصية  معام٣عدد  -

 . طالب٢٥ عيادة سعة آل منها ٨عدد  -

  : سياسات التحويل١/١/٥
بالجامعة و هذه السياسة تلتزم سياسة التحويل معلنة للطالب على مستوى إدارة شئون التعليم و الطالب 

  .١٠/٣/٢٠٠٥بتطبيق قرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة فى 

بناءا على قرارات  آحد اقصى من مجموع عدد الطالب% ١٥ ــ ٥ تتحدد نسبة التحويالت الى الكلية من 

 األولى إلى الفرقة و ذلك للسنوات من إعدادي إلى  الفرقة األولى و من الفرقة) ١٫٣ مرفق(مجلس الكلية 

  .رقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة الثانية و ال يسمح بالتحويل من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة أو من الف

يتم قبول تحويل الطالب من الكليات  التى تعمل بنفس الئحة طب أسنان جامعة عين شمس و علية فإنه يقبل 

 اإلعدادية إلى األولى ، آذلك يقبل الطالب المحولين من جميع المحولين من جميع الجامعات من السنوات

  . الجامعات عـدا جامعة قناة السويس من الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية

  )٫٤١مرفق ( ٢٠١٠ حتى ٢٠٠٥بيان  بأعداد الطالب المحولين إلى الكلية من عام 
تحويالت الفرقة   

 اإلعدادي
تحويالت الفرقة األولى الفرقة الثانيةتحويالت 

٩ ١٢ ٣٣ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٨ ٣٨ ٣٥ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٦ ٣٦ ٦٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٣ ١٣ ١٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
٤ ٨ ١٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
٢ ٧ ١ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
٦ ٤ ٢ ٢٠١١-٢٠١٠ 
١١ ٠ ٤ ٢٠١٢-٢٠١١ 

  ١جدول رقم 
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   سنوات الماضية رسم بياني يوضح أعداد الطالب المحولين إلى الكلية خالل الثمانى

 ١قم شكل ر

  

  . حتى اآلن١٩٩٥و جدير بالذآر أنه ال يوجد طلبات تحويل من الكلية منذ إنشاءها عام 

 و ذلك بسبب تطبيق ٢٠١٣-٢٠١٢و قد تم الغاء التحويل الى الكليه نهائيا بداية من العام الدراسى 

يه ليس الالئحه الطالبيه الجديده و بذلك نصبح آليه طب األسنان الوحيده في جامعات مصر الحكوم

 بشأن اصدار ٢٠٠٩-٩-١٥ بتاريخ ٢٩٧٥بها سنه اعداديه و ذلك بناء على القرار الوزارى رقم 

 .الالئحه الداخليه لكلية طب األسنان لمرحلة البكالوريوس

  : الطالب الوافدين١/١/٦
  .توفر الكليه موظف من شئون الطالب للتعامل مع الطالب الوافدين و حل اى عقبات اداريه تواجههم

خاصة فى  تدازقد  أن أعداد الطالب الوافدين إلى الكلية )١٫٦ & ١٫٥مرفق (و يتضح من الجدول التالى 

  .اخر عامين دراسيين
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الوافدين   إلى الفرقة  السنة الدراسية

 اإلعدادية

الوافدين إلى 

 الفرقة األولى

الوافدين إلى 

 الفرقة الثانية

الوافدين إلى 

 الفرقة الثالثة

  لفرقةالوافدين إلى ا

 الرابعة

٢ ٥ ٦ ١٠ ١٦ ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ 

٢ ٧ ١٠ ١٢ ١٨ ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ 

٢ ١٢ ١٢ ١١ ١٤ ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ 

١١ ٨ ١١ ٧ ٢٣ ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ 

١١ ٩ ٤ ١٥ ١٤ ٢٠١٠ -٢٠٠٩ 

١١ ٢ ١٤ ٤٩ - ٢٠١١ -٢٠١٠ 

٢٠١٢-٢٠١١    - 45 ٤ ١٤ ٢٣ 

  ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٥ من عام إلى الكلية تطور أعداد الطالب الوافدين : ٢جدول رقم  

  
  ٢٠١٢ حتى ٢٠٠٥من عام  إلى الكلية الوافدينرسم بياني يوضح أعداد الطالب 

  ٢شكل رقم 
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   سياسات القبوللمؤشر الكلية استيفاء تقويم
 :نقاط القوة 

  .خيرتين األينتاد الوافدين إلى الكلية في السنتزايد أعد •
 .اآلن حتى ١٩٩٥عدم وجود طلبات تحويل من الكلية منذ إنشاءها عام  •

  :نقاط الضعف 
 .لرعاية الطالب الوافدينعدم وجود برامج  •

 
   : التحسينمقترحات

 .إقامة برامج و أنشطة لرعاية الطالب الوافدين •
 .وافدين طالب لجلب االجنبية والهيئات السفارات مع اتصال قنوات عمل •
ا على اتصال بالكلية تصميم استبيان الستطالع رأي الطالب الوافدين الجدد و القدامى الذين مازالو •

عن أهم المشكالت التى قابلتهم داخلها وأهم المجاالت التى يمكن أن تساهم بها الكلية لحل هذه 
 .المشكالت

 . تحليل بيانات هذا االستبيان و تقديم مقترحات لحل مشاآلهم •
  . القبول و التحويل بالكليةات الطالب عن سياس إستبيان سنوي لقياس رضاءعمل  •

  :رساتأهم المما
ة           • اد الطالب و رعاي اون مع اتح ام الدراسي بالتع ة الع ى بداي ة للطالب الجدد ف اءات تعريفي تنظيم لق

 .الشباب

ب يوفت • ل الطال ا لر دلي ة  مجان ة الدراس ول وطبيع ة القب ة عن سياس ات المطلوب دد المعلوم لطالب الج

  .بالكلية و أقسامها و المقررات الدراسية

 : الدعم الطالبى٢/1

رامج                          توفر ال  ى وجود ب ا و صحيا ،اضافة ال ا و اجتماعي ا و مادي دعم الطالب أآاديمي مؤسسة نظاما متكامال ل

  .خاصة لرعاية المتفوقين و معاونة المتعثرين دراسيا

ى  تمت طباعة مط   دعم الطالب شرح نظام ال ات ت ى الطالب بواسطة   وي ا عل ق ( شئون الطالب   و توزيعه مرف

١٫٧(.  
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  :ى و النفسى برامج الدعم الماد١ /١/٢

  : توفير برامج موثقة لدعم الطالب ١/٢/١/١

دعم                    ديم ال شباب لتق هناك خطة متكاملة على مستوى الجامعة لخدمات الدعم الطالبى تستند اليها إدارة رعاية ال

  ) ١٫٨مرفق .(الكليةالمناسب لطالب 

  

  

  

 ١٫٩مرفق(٢٠١٢ حتى ٢٠٠٧ عدد الطالب المستفيدين من صندوق التكافل االجتماعى من   :٣جدول رقم 

(  

  
  ٢٠١٢ حتى ٢٠٠٧فيدين من صندوق التكافل االجتماعى من رسم بيانى يوضح عدد الطالب المست

 السنة الدراسية

اجمالى عدد 

 الطالب

عدد الطالب 

 المستفيدين

النسبة 

 المئوية

2007/2008 1535 112 7.29% 

2008/2009 1497 102 6.81% 

2009/2010 1391 120 8.62% 

2010/2011 1138 116 10.19% 

2011/2012 1136 75 6.60% 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٢صفحة 

 

  ٣شكل رقم 

  

 2011/2012 2010/2011 الفرقة

 10  الفرقة االولى

 2 2 الفرقة الثانية جديد

 116 90 الفرقة الثانية قديم

 140 120 الفرقة الثالثة

 127 175 الفرقة الرابعة

   

   ٢٠١١/٢٠١٢   ٢٠١٠/٢٠١١ الكتاب الجامعى  عدد الكتب المنصرفة فى برنامج دعم: ٤جدول رقم 

 )١٫١٠مرفق (

 
  

و   ٢٠١٠/٢٠١١ يوضح عدد الكتب المنصرفة فى برنامج دعم الكتاب الجامعى  رسم بيانى

٢٠١١/٢٠١٢  



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٣صفحة 

 

  ٤شكل رقم 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٤صفحة 

 

  : استناد برامج الدعم المادى و النفسى للطالب على الظروف و االحتياجات الفعلية الخاصة بهم٢/١/٢/1

دة   - مثل مستوى الدخل-و تحديد خصائص الطالبيتم دراسة  ا للخطة المعتم د    ) ١٫١١  مرفق ( وفق ل تحدي قب

  .إحتياجاتهم و يتم ذلك عن طريق إدارة رعاية الشباب

  : برامج الدعم االجتماعى و الرعاية الصحية٢ /١/٢

  : توفير برامج الدعم االجتماعى و الرعاية الصحية١/٢/٢/١

ا    نظرا لطبيعة -تحرص الكلية    وفير التحصينات             - العمل به ام بت دوى و االهتم ة بمكافحة الع ة الطلب ى توعي  عل

ة             ة من االمراض المعدي م للوقاي ائى ب      (الالزمة له دى الوب روس االلتهاب الكب اق مع    ) خاصة في ك باالتف وذل

  .الهيئة القومية للمصل و اللقاح

  : برامج دعم ذوى االحتيجات الخاصة١/٢/٢/٢

  . الدراسة بها و التدريب العملى فإنها تعتذر عن عدم قبول الطلبة ذوى اإلحتياجات الخاصةالكلية نظرا لطبيعة

 : توفر عيادة طبية مجهزة للحاالت الطارئة١/٢/٢/٣

اد    و  ال توجد عيادة للطالب داخل الكلية نظرا لوجود الكلية داخل حرم مستشفيات الجامعة                  تم اإلعتم ي

 .  شمس التخصصىعلى العيادة الخارجية لمستشفى عين

  .   تم االتفاق على استخدام عيادة آلية الصيدلة الموجودة بذات المجمع فى الحاالت الطارئةآما  

  : برامج دعم و تحفيز الطالب المتفوقين و المتعثرين٣ /١/٢

  : وجود قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقين و المبدعين و المتعثرين١/٢/٣/١

ى   ة عل د إدارة الكلي ة    تعتم ة الجامع ا لالئح ك وفق دعين وذل وقين و المب د المتف ة لتحدي ة و موثق راءات معلن إج

  )١٫١٢مرفق (.المرفقة

  : تحديد معدالت تطور نسب الطالب المتفوقين خالل السنوات السابقة١/٢/٣/٢

  :يوضح الرسم البيانى التالى تطور أعداد الطالب المتفوقين عبر الخمس سنوات الماضية



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٥صفحة 

 

 
  )١٫١٣مرفق ( وضح تطور أعداد الطالب المتفوقين عبر الخمس سنوات الماضيةرسم بيانى ي

  ٥شكل رقم 

  : استخدام وسائل متنوعة لدعم الطالب المتفوقين١/٢/٣/٣

دير الطالب            ا لتق هناك دعم مالى فى صورة مكافأة مالية  وفقا لالئحة الجامعة المرفقة يتم تحديدها طبق

دي       ١٢٠(العام   ى تق ه للحاصل عل از   جني دا من طالب         ٨٤ –ر ممت د ج دير جي ى تق ه للحاصل عل  جني

  ).١٫١٤مرفق (). جنيه للحاصل على تقدير جيد جدا من طالب الثانوية المعادلة٦٠ –الثانوية العامة 

  .يتم نشر اسماء الطالب المتفوقين دراسيا و المبدعين فى دليل الخريجين 

ريم الخريجين السنوى عن طريق شهادات التكريم يتم تكريم الطالب المتفوقين و المبدعين فى حفل تك   

 .و دروع التفوق

رين  ١/٢/٣/٤  الب المتعث دعم الط ة ل رامج موثق وفر ب ن   : ت رين ع دعم الطالب المتعث ة ب وم الكلي تق

ق رعا شباب  طري ة ال ق ( ي ة     ) ١٫١٥مرف رات مراجع اء محاض ة باعط سام المختلف وم االق ذلك تق آ

  ).١٫١٦مرفق  (.للمقررات



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٦صفحة 

 

  : على زيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم الطالب المتعثرين سنوياكليةص ال حر١/٢/٣/٥

تحرص الكلية على زيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم الطالب المتعثرين سنويا و ذلك عن طريق االعالن                 

ر            دعم الطالب المتعث شباب ل ة ال ات نهاي       ين واالعالن عن محاضرات المراج       عن خطة رعاي ل إمتحان ة قب ة ع

   . العام

  : قياس فاعلية برامج دعم الطالب المتعثرين سنويا١/٢/٣/٦

ة ا  تم مقارن ى  ت نويا ف بين س الب الراس داد الط الب  اع م الط رامج دع ة ب اس فاعلي ة لقي ات النهائي المتحان

  ) ١٫١٧ مرفق.(المتعثرين
 2007 2008 2009 2010 2011 

 66 42 62 74 56 ممتاز

 74 67 94 131 109 جيد جدا

 39 44 58 74 68 جيد

 7 8 9 8 22 مقبول

 10 11 19 25 21 بعلم

 6 11 7 11 21 بعلمين

 26 13 17 8 24 راسبين

 %88.60 %82.50 %83.50 %86.70 %77.30 نسة الناجحين

 228 196 266 331 330 مجموع الطلبة

  التقدير العامعداد طالب الفرقة االولى الحاصلون على مختلف التقديرات  فى أ:  ٥جدول رقم 

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  

  



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٧صفحة 

 

  
  )٢٠١١-٢٠٠٧(رسم بيانى يوضح أعداد طالب الفرقة االولى الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام 

  ٦شكل رقم 

  
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 2008 2007 الفرقة الثانية

 34 21 ٢١ 11 17 ممتاز

 86 96 ٩٦ 110 91 جيدجدا

 ٣٣ ٨٦ ٨٥ 95 122 جيد

 ١٤ ٢٠ ٢٠ 22 18 مقبول

 ٤٠ ٥٦ ٥٠ 46 49 دور ثان

 ١١ ٢٦ ٣٣ 37 38 باقون  لالعادة

 ١٦٧ ٢٢٣ ٢٢٢ 238 248 ناجحون

 ٢١٨ ٣٠٥ ٣٠٥ 321 335 المجموع

 %77 %73 %٧٣ %74 %74 نسبة الناجحين

  

  عداد طالب الفرقة الثانية  الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العامأ:  ٦جدول رقم 

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٨صفحة 

 

 
  رسم بيانى يوضح أعداد طالب الفرقة االثانية الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  

  ٧شكل رقم 
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 2008 2007 الفرقة الثالثة

 79 34 ١٤ 31 17 ممتاز

 120 157 ١٠٠ 118 82 جيدجدا

 ٤٦ ١٠٤ ١١٢ 114 68 جيد

 ٥ ١٢ ١٥ 9 1 مقبول

 ٢٩ ٣٩ ٣٧ 16 26 ل بموادمنقو

 ٦ ١٢ ١٢ 5 9 باقون  لالعادة

 ٢٥٠ ٣٠٧ ٢٤١ 272 168 ناجحون

 ٢٨٥ ٣٥٨ ٢٩٠ 293 203 المجموع

 %88 %86 %٨٣٫١٠ %93 %83 نسبة الناجحين

  أعداد طالب الفرقة الثالثة الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام: ٧جدول رقم 

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  

  



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٦٩صفحة 

 

  
  )٢٠١١-٢٠٠٧(ى يوضح أعداد طالب الفرقة االثالثة  الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام رسم بيان

  ٧شكل رقم 
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 2008 2007 الفرقة الرابعة

 4 0 ٤ 0 5 ممتاز

 166 85 ٩٤ 51 77 جيدجدا

 ١٣٠ ١٤٨ ١٦٣ 141 116 جيد

 ١١ ٢٣ ٢٠ 24 19 مقبول

 ٣٥ ٢٢ ٣٢ 18 33 دور ثان

 ١٨ ١٦ ١٢ 11 21 باقون  لالعادة

 ٣١١ ٢٩٤ ٢٨١ 216 217 ناجحون

 ٣٦٤ ٢٥٦ ٣٢٥ 245 271 المجموع

 %85 %87 %٨٦٫٥٠ %88 %80 نسبة الناجحين

  

  أعداد طالب الفرقة الرابعة  الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام:  ٨جدول رقم 

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧٠صفحة 

 

  

  
  الرابعة  الحاصلون على مختلف التقديرات  فى التقدير العام الفرقة م بيانى يوضح أعداد طالبرس

) ٢٠١١-٢٠٠٧(  

  ٩شكل رقم 

  : التوعية و االرشاد االآاديمى١/٢/٤

  : دليل الطالب١/٢/٤/١

دليل فى     ) مثال عند تعديل الئحة الكلية( يوجد دليل للطالب و يتم تحديثه عند الحاجة الى ذلك     م طباعة ال و قد ت

  )١٫١٨مرفق ( .٢٠١٠-٢٠٠٩ و جديدة فى العام الدراسى صورة حديثة

  : نظام الريادة العلمية١/٢/٤/٢

ة           ة للكلي ة الداخلي تبيانات الستقصاء رضا  الطالب عن  البيئ م عمل اس وذج لالستقصاء    (ت ق نم مرف

 ). ١٫٢٠  تحليل النتائج المستخلصة منه و ١٫١٩

دريس      وجود نظام ريادة علمية بالكلية و توزيع طالب الف     ة الت ى أعضاء هيئ ة عل رق الدراسية المختلف

شكل                     )١٫٢١مرفق  ( ه ب ة الطالب ب إال أن نظام إشراف أآاديمى فعال لم يتم حتى األن تفعيله و توعي



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧١صفحة 

 

ات               , آافى و قد أوصت وحدة الجودة بضرورة وجود مكتب لإلشراف األآاديمى يشرف على آل فعالي

  .هذا النظام

  : اساسها اختيار و تعيين الرائد العلمى فى التالى  تتلخص القواعد التى يتم على

  ان يكون الرائد العلمى احد اعضاء هيئة التدريس )١

  ان يكون الرائد العلمى فى أحد االقسام المختصة بالتدريس لفرقة الطالب )٢

  لمؤشر الدعم الطالبى الكلية استيفاء تقويم

  :نقاط القوة بمؤشر الدعم الطالبى

  .لدعم الطالب المتفوفقين دراسياوجود نظام ثابت و موثق  •

  .وجود نظام ثابت و موثق لتوفير الدعم المادى للطالب المستحقين •

  :نقاط الضعف بمؤشر الدعم الطالبى

  .عدم و جود نظام موثق الريادة العلمية و عدم و جود الية لقياس فاعلية النظام •

  .عدم مكتب استعالمات مخصص الستقبال الطالب الجدد  •

  .لية نشر دليل الطالبعدم تكفاية  •

 .ضعف اليات االعالم و االعالن بالكلية •

  :مقترحات التحسين بمؤشر الدعم الطالبى

  .انشاء نظام موثق للريادة العلمية و االعالن عنه و انشاء الية لقياس الفاعليات •

 .تخصيص مكان ظاهر الستقبال الطالب الجدد و توعية الطالب بالخدمات المقدمة لهم من الكلية •

ى            • دعم الطالب رامج ال ن ب االعالن ع ة ب ة خاص ات االعالني ددة  باللوح حة و مح اآن واض توفيرام

  .المختلفة



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧٢صفحة 

 

  :أهم الممارسات بمؤشر الدعم الطالبى

  .االتفاق مع الهيئة العامة للمصل و اللقاح على توفير التطعميات الالزمة باسعار مخفضة •

  . العيادة الخاصة بهم فى حالةالطوارىءاالتفاق مع آلية الصيدلة بذات المجمع على استغالل •

  .تكريم الطالب المتفوقين فى حفالت التخرج و نشر اسمائهم فى دليل الخريجين •

  .تقديم االعانات المادية و دعم الكتاب الجامعى للطلبة المستحقين •

  : األنشطة الطالبية٣/1

  :  تميز الكلية فى األنشطة الطالبية١/ ١/٣

 سنويا مجموعة من األنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية و قد حصل طالب الكلية تنفذ إدارة رعاية الشباب

  .على مراآز متقدمة فى تلك األنشطة خالل السبع سنوات الماضية

  .و تقوم ادارة الكليه آل سنه باحياء حفل استقبال الطالب الجدد فى بداية العام الدراسى

و شرم الشيخ  قيام برحالت خالل العام الدراسى الى العين السخنهآما يقوم المختصون باالنشطه الطالبيه  بال

  .و األقصر و اسوان وبرحالت اليوم الواحد الى دريم بارك

   .آما أن إدارة الكلية ترعى المتفوقين رياضيا بتقديم الدعم المادى و المعنوى بموافقة مجلس الكلية

   )١٫٢٧ حتى ١٫٢٢المرفقات من ( 
  
  :ى األنشطة الطالبية  المشارآة ف٢/ ١/٣

ا                     ا آم هناك تزايد فى نسبة الطالب المشارآين فى األنشطة المختلفة نظرا لتقديم دعم مناسب لهم معنويا و مادي

  )١٫٢٨مرفق .(هو موضح بالجدول و الرسم

  .آما أن هناك عضو هيئة تدريس يكون مشرفا على آل لجنة من لجان األنشطة المختلفة



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧٣صفحة 

 

  
  

  ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ سنوات ٥المشارآين فى األنشطه الطالبيه لمدة عدد الطالب  يوضح رسم بيانى 
  ١٠شكل رقم 

  

  
  ٢٠١٢ – ٢٠٠٧ سنوات ٥عدد الطالب المشارآين فى األنشطه الطالبيه لمدة : ٩جدول  رقم 

د اجمالى عد نسبة المشارآه
 الطالب المشارآين

اجمالى عدد 
 الطالب

 م السنه الدراسيه

١ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ ١٥٣٥ ١١٢ %٢٩٫٧ 

٢ ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ ١٤٩٧ ١٠٢ %٦٫٨١ 

٣ ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ ١٣٩١ ١٢٠ %٨٫٦٢ 

٤ ٢٠١١ – ٢٠١٠ ١١٣٨ ١١٦ %١٠٫١٩ 

٥ ٢٠١٢ - ٢٠١١ ١١٣٦ ٧٥ %٦٫٦ 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧٤صفحة 

 

  لمؤشر األنشطة الطالبية الكلية استيفاء تقويم

  :نقاط القوة 
  .لى أدائهم التعليمىأهتمام ادارة الكليه بالترفيه  عن الطلبه مما ينعكس ع •
 .وجود أماآن لمجلة الحائط و االعالن عن الرحالت •
 .عرض بعض أنشطة الطالب مما يشجع طالب اخرين على المشارآه •
  .وجود مجلة للكليه •

  : نقاط الضعف
 .ضعف نسبة الطالب المشارآين بالنسبه لعدد الطالب بالكليه •
 .سوء التنظيم فى قليل من األحيان •

  
  : مقترحات التحسين

ن خالل بعض     • ا م ادى له دعم الم وفير ال ن ت ه و يمك ر دوري صفه اآث ه ب ة الكلي ل مجل ام بتفعي االهتم
 .االعالنات

 .االهتمام لدفع عدد اآبر من الطالب للمشارآه فى االنشطه المختلفه و خاصة النشاط الرياضى •
 .ايجاد حافز او مكافأة للمتميزين فى األنشطه المختلفه •
 .يار و تحديد األنشطه ذات االهتمام لديهممشارآة الطالب فى اخت •
  .توزيع األنشطه على مدار العام •

  :أهم الممارسات 
 .بولةقمرحالت أجازة نصف العام باسعار  •
 .دورى الكلية •

  : الخريجون ١/٤
  : خدمات الخريجين١/ ١/٤

ا ع        بتنظيم ورشة عمل٢٠٠٩عام قامت الكلية أثناء  - تفاد منه صناعية  و اس ى االستعاضة ال  ١٤دد  ف

سبة  ة  % ٦خريج بن دد خريجي دفع ام . ٢٠٠٨-٢٠٠٧من ع ى ع د ٢٠١٠و ف م عق ى ١١ ت  دورة ف

سبة     ١٧٠تخصصات مختلفة  و استفاد منها        ة       % ٧٤ خريج بن  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨من عدد خريجى دفع

قامت الكلية بعقد ورشة عمل فى غرسات األسنان و لمدة شهرين و ورشة عمل فى          ٢٠١١وفى عام   

ا     ور و ذعالج الج  سبة      ٣٣ استفاد منهم ة         % ١٢ خريج بن  و  .  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩من عدد خريجي دفع

ر        ٢٠١٢فى عام    ى اخر شهر فبراي م عمل      حت ا   ٤ت تفاد منه ق ( خريج  ٧١ دورات و اس  ) ١٫٢٩مرف

 ).بيان بالدورات وتواريخها وأعداد الحاضرين و نسبة االستفادة منها(



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٧٥صفحة 

 

م       شكلت الكلية لجنة متابعة الخريجين و سوق العمل        - سنة    ) ١٧٠( بقرار مجلس الكلية رق ا  ٢٠١٠ل  آم

  ).١٫٣٠ مرفق(تم اشهار جمعية لخريجى آلية طب االسنان جامعة عين شمس 

تقوم هذة اللجنة بمتابعة خريجي الكلية و تقييم أدائهم بعد التخرج خالل سنة االمتياز  عن طريق عمل      -

ة   شفي المطري ل مست ات مث ي بعض الجه تبيانات ف ز ال, اس ةالمرآ ي باالميري الء, طب شفي الج , مست

مرآز , مستشفي الدمرداش, مدينة نصرالمرآز الطبي ب,  ماهرمستشفى أحمد , مستشفي منشية البكري  

ات سوق          , المرآز الطبي بحدائق القبة   , سراي القبة  لمعرفة مستوي الخريجين و مدي استيفائهم لمتطلب

ق (حليل لالستبيانات و آتابة تقارير      وقد تم عمل ت   . العمل ولتحديد المهارات المرجوة منهم        ١٫٣١مرف

&١٫٣٢ .(  

ام   قامت  - ات لخريجى ع دة بيان داد قاع ل بإع ريجين و سوق العم ة الخ ة متابع   ٢٠٠٩ -٢٠٠٨لجن

رص م  (٢٠١١ -٢٠١٠ و٢٠١٠-  2009و ق ق ة مرف سخ مطبوع ن –دمج و ن ات م  ١٫٣٣ المرفق

  ).١٫٣٥حتى 

 )١٫٣٧ & ١٫٣٦مرفق   (٢٠٠٩اء من دفعة آما يتم سنويا إصدار آتيب عن الخريجين ابتد -

نويا                       - ل س ذا الحف ة بتنظيم ه  تزامنا مع تنظيم يوم للخريجين يتم فيه تكريم أوائل الخريجين و تقوم الكلي

 . بصورة منتظمة

 الخريجين ؤشرلم الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .العمل سوق و الخريجين لمتابعة لجنة تشكيل •

 .الخريجين لدى المهارات جميع ستقي  آليات وجود •

 .العمل لسوق الخريجين ألعداد الميداني للتدريب برامج •

 .اآلن وحتى ٢٠٠٩ دفعة من بدءا للخريجين بيانات قواعد وجود •

  : الضعف نقاط أهم

  .للخريجين رابطة تفعيل عدم •
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 ٩٩ من ٧٦صفحة 

 

  :الممارسات أهم

 .اآلن وحتى ٢٠٠٩ دفعة من بدءا للخريجين بيانات قواعد أنشاء •

  .  االمتياز سنة خالل الكلية خريجي أداء لتقييم المستشفيات بعض فى استبيانات عمل •

  التحسين مقترحات

 .والمشبعة المطلوبة التخصصات عن دراسات إعداد •

 .الكلية خريجي ومتابعة لتوظيف المدني المجتمع مؤسسات مع التنسيق •

  .الخريجين تهم التي األخبار على تحتوي دورية نشرة أو مجلة إصدار •

ساعدة • ريجين م ذين الخ م ال صلوا ل ى يح ائف عل بة وظ ك مناس دهم وذل ات بم سات باحتياج  المؤس

 .التوظيف ومؤسسات الكلية بين قنوات فتح طريق عن المختلفة للتخصصات والهيئات

 .البيانات قاعدة في الذاتية السير تسجيل عملية لتسهيل وذلك للخريجين، االلكتروني الموقع إعداد •

ة  مناسبات  في  جينالخري  دعوة  • رامج  الكلي شاطاتها  وب ادة  ن سبة  لزي تفادة  ن ا  االس ه  مم ة  تقدم  من  الكلي

  .خريجيها آفاءة مستوى لرفع ودورات عمل ورش
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 ٩٩ من ٧٧صفحة 

 

  

  

  :تطبيق الكلية للمعايير القياسية القومية  ٢/١ 

  :  المعايير األآاديمية المطبقة فى الكلية١/ ٢/١

   . (NARS)ية للهيئة القومية لضمان الجودة و اإلعتماد تتبنى الكلية المعايير المرجعية القياس

ة                و قد تمت موافقة مجلس الكلية على توصيف برنامج البكالوريوس بناء على المعايير القياسية المرجعية للهيئ

  )٢٫٢ ، ٢٫١مرفق  (٢٠١٠-٣-٢١بتاريخ 

  :  الممارسات التطبيقية للمعايير األآاديمية٢/ ٢/١

 بين أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب عن  (NARS) األآاديمية تمت التوعية بالمعايير

  }٢٫٣ مرفق{طريق توزيعها على االقسام وعمل ورش عمل العضاء هيئة التدريس للتعريف بهذه المعايير 

  .}٢٫٤ مرفق {.ةو تتوافق هذه المعايير المتبناة مع رسالة الكلية و أهدافها اإلستراتيجي

  :ق البرنامج التعليمى مع المعايير األآاديمية  تواف٢/٢

  :  المعايير األآاديمية و تصميم البرنامج١/ ٢/٢

مرفق {.  المتبناة وتم اعتماده من مجلس الكليةةتم توصيف برنامج البكالوريوس متوافقا مع المعايير األآاديمي

٢٫٥{.  

  . }٢٫٧ & ٢٫٦مرفق {جيين توصيف البرنامج بواسطة مراجعين داخليين و خارآما تمت مراجعة 

 لمعيار المعايير األآاديمية الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .تبنى معايير أآاديمية مرجعية •

 .توصيف برنامج مرحلة البكالوريوس و مطابقة أهدافه للمعايير األآاديمية  •

 المعايير األآاديمية.٢
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 ٩٩ من ٧٨صفحة 

 

  

  

  : البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية٣/١

  :برامج التعليمية الحتياجات سوق العمل مالئمة ال٣/١/١

في نطاق اهتمام الكلية بتحديث البرامج التعليمية حتى تتواآب مع احتياجات سوق العمل التي تم حصرها من 

 مرفق {خالل االستبيانات لتقييم خريجي آلية طب األسنان من قبل المسؤلين بالعديد من المستشفيات المعنية

.  لهذه االستبيانات تم إيضاح النقاط االيجابية و السلبية فيما يتعلق بخريجي الكلية و بالتحليل االحصائى}٣٫١

  }٣٫٢ مرفق {

و قد تم التوصل إلى العديد من المقترحات بناءا على نتائج االستبيانات لتطوير العملية التعليمية فيما يختص    

افة إجراءات مكافحة العدوى بداخل ببعض تخصصات طب االسنان و زيادة توعية الطالب بوجوب القيام بك

  و تم أيضا القيام باستقصاء آخر بهدف دراسة احتياجات سوق العمل و استطالع }٣٫٣ مرفق {العيادات 

رأى المسؤلين بقطاعات طب األسنان بالهيئات المعنية بخصوص تحديث البرامج التعليمية و إضافة 

  .ى تتفق مع احتياجات سوق العمل تخصصات و دراسات جديدة لفئة الدراسات العليا حت

و قد استهدف هذا االستبيان قطاع طب األسنان بهيئة المستشفيات التعليمية بقطاع طب األسنان بوزارة 

  و قد تم عمل }٣٫٤ مرفق {. الصحة و أيضا قطاع طب األسنان باإلدارة الطبية المرآزية بالقوات المسلحة

  . آما أوضحتها آراء المختصين}٣٫٥ مرفق {لقوة و الضعف تحليل احصائى لالستبيان لتحديد نقاط ا

و يتم دراسة هذه المقترحات لتنفيذها على أن تكون متماشية مع رسالة الكلية و رؤيتها بتحديد أعداد طالب 

و إضافة تخصصات جديدة مثل دراسة غرس , الدراسات العليا لخطة موضوعة مع ممثلين من سوق العمل 

أساسيات آتابة و إخراج و نشر البحث العلمي باإلضافة إلى , مناظير بمفصل الفكين جراحة ال, األسنان 

  .أساسيات عرض البحث العلمي في المؤتمرات و المحافل العلمية محليا و دوليا

و تتصف البرامج التعليمية بالمرونة التي تسمح للكلية ببعض التغيرات التي تلبى احتياجات سوق العمل و 

  .لمحلية و القوميةخطط التنمية ا

سنة                               اء ال ا إلغ م فيه دة ت امج التعليمي الحالي و استحداث الئحة جدي ي البرن ديالت ف   و قد تم بالفعل إجراء تع

  .}٣٫٦ مرفق {اإلعدادية و توزيع المقررات على خمس سنوات وإضافة بعض المواد الدراسية  

المقررات الدراسية/البرامج التعليمية.٣
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 ٩٩ من ٧٩صفحة 

 

  : مرونة البرامج التعليمية واالستجابة للتغيير٣/١/٢

دة                          لقد ت  ى خمس سنوات وهى م ررات الدراسية عل ع المق ادة توزي ة واع سنة التمهيدي م تغيير الالئحة بألغاء ال

ام الدراسى                      الدراسة بمرحلة البكالوريوس   ة من الع ى الطالب الجدد بداي -٢٠١٠ و تم تطبيق هذه الالئحة عل

٢٠١١.  

  : البرامج التعليمية و تطوير تصميم٣/٢

  :كليةلتعليمية مع رسالة وغايات ال ا توصيف وتوافق البرامج٣/٢/١

هناك توصيف واضح و موثق و معلن للبرامج التعليمية و المقررات الدراسية يتمشى مع تصميم البرامج 

  .}٣٫٧ مرفق {. التعليمية و مع رسالة و غايات الكلية 

برامج مع و قد تمت مراجعة توصيف البرنامج عن طريق مقيم خارجي لدراسة مطابقة معايير توصيف ال

  .}٣٫٨ مرفق {  تحقيقها لرسالة الكلية و غاياتها و بالتالي مدى (NARS)المعايير القياسية المرجعية 

و قد تم األخذ في االعتبار عند تصميم معايير البرنامج الجديد الذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي 

  .ة عند عرض الرؤية و الرسالة     مع التعديالت التي تم اعتمادها من مجلس الكلي2010/2011

و تم مراجعة مدى تطابق مصفوفة المخرجات المستهدفة للتعليم ألهداف البرنامج التعليمي و اعتمادها من 

 و قد تم تعديل هذه المصفوفة لتتطابق مع أهداف البرنامج }٣٫٩ مرفق { 2010 /21/3مجلس الكلية بتاريخ 

   .2010/2011  العام الدراسيو الذي تم تطبيقه من, التعليمي الجديد 

و قد تم األخذ في االعتبار عند وضع المخرجات التعليمية المستهدفة تنمية المهارات الذهنية و العامة مثل حل 

  .مهارات الحاسب االلى و اإلدارة و غيرها, العمل في فريق , التفكير الناقد و االبتكارى , المشكالت 

أولياء األمور و الجهات المستفيدة من , الطالب( اجعة من األطراف المعنية و قد تم االستفادة من التغذية الر

 .     عند إعداد المخرجات التعليمية للبرنامج و ذلك عن طريق عمل استبيانات لهذه األطراف) الخريجين 

  .}٣٫١٠مرفق {

  :  تطوير و تحديث  البرامج و المقررات الدراسية ٣/٢/٢

مرفق { موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية و المقررات الدراسيةتوفر المؤسسة اإلجراءات ال

  . } تقارير البرنامج و المقررات-٣٫١١
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 ٩٩ من ٨٠صفحة 

 

و قد تمت المراجعة الدورية للبرامج التعليمية و المقررات الدراسية على المستويات المختلفة للمؤسسة 

 على االستفادة من نتائج تقارير المراجعين يةو قد حرصت الكل ) الكليةسمجل, وحدة الجودة, األقسام العلمية(

  .}٣٫١٢مرفق { أو الممتحنين الخارجيين

  : في اعتبارها عند مراجعة و تحديث البرامج و المقررات ما يلي و قد وضعت الكلية

  . التطور العلمي و التكنولوجي في مجال التخصص و في طرق التدريس -

  . متغيرات سوق العمل-

  )٢ في الملحق رقم ٩ و نموذج رقم٨نموذج رقم ( ر السنوية للبرامج و المقررات  محتويات التقاري-

  .}٣٫١٣مرفق {  )٢ في الملحق رقم ١٠نموذج رقم (  نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب -

  :دراسية البرامج المؤشرات فاعلية ٣/٣

  عدد الطلبه بالفرقه االعدادى  العام الدراسي

١٧٩  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

٢١٧  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

٥٦  ٢٠١٠/٢٠١١  

  جدول توضيحى ألعداد الطالب المستجدين المقبولين بالكلية

ام الدراسي              ة للع ين بالكلي ل من األعوام         ٢٠١٠/٢٠١١علما بأن عدد الطالب الملتحق د اق ى جدي ة األول  بالفرق

  ).للثانويه العامه( السابقة ألنها سنة الفراغ 
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 ٩٩ من ٨١صفحة 

 

  : آاالتى٢٠٠٥منذ عام سية المختلفة  نسبة النجاح فى الفرق الدرا

السنة 

  الدراسية
٢٠١٠/٢٠١١  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

السنة 

  االولى
٨٥٫٧%  %٨٢٫١  %٨٣٫٥  %٨٢  %٧٧٫٣   %٧١٫٩ 

السنة 

  الثانية
٩٤٫٧٦%  %٧٣  %٧٤  %٧٤  .%٧٤  %٧١ 

السنة 

  الثالثة
٨٧٫٦%  %٨٥٫٧٥  %٨٣  %٨٢  %٨٢  %٧٤٫٩٠ 

السنة 

  لرابعةا
٨٣٫٢  %٨٦٫٤  %٨٦٫٥  %٨٨٫٢  %٨٠٫١  %٧٦٫٨%  

  .  ال يوجد تخصصات داخلية بالكلية على مستوى البكالوريوس

  : مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية٣/٤

  : اجراءات المراجعة٣/٤/١

مرفق { قررتوجد اجراءات موثقة للمراجعة الدورية فى البرامج التعليمية وهى عن طريق التقرير السنوى للم             

يم   }٣٫١٤ تبيانات لتقي راء اس ق اج ية عن طري ررات الدراس ة للمق ة الدوري ة للمراجع راءات موثق اك اج  وهن

  .المقررات الدراسية

  .علمية القسام أل ابعض الخارجى على االقسام العلمية وقد تم جمع البيانات من متحنتم توزيع نموذج تقييم الم

  :تحديث والتطوير االستفادة من المراجعة فى ال٣/٤/٢

ة                      رر الدراسى واداء اعضاء هيئ ى المق تم خالل الخمس سنوات الماضية اجراء استبيانات عن رأى الطالب ف

  .التدريس 

وقد تم تحليل بيانات هذه االستبيانات والتى تم اجراءها هذا العام ، ورفع التوصيات واعالن النتائج النهائية 
  .علميةللتحليل االحصائى لرؤساء االقسام ال
 لمعيار البرامج و المقررات الكلية استيفاء تقويم



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٨٢صفحة 

 

   :القوة نقاط أهم
 .برنامج لمرحلة البكالوريوس موصف •

 .مقررات البرنامج موصفة •

 .تحديث البرنامج و مقرراته بما يتمشى مع اإلتجاهات الحديثة •

  :الممارسات أهم

 .٢٠٠٦وجود تقارير للبرنامج و المقررات بصفة منتظمة منذ عام  •

  .  مراجعة البرنامج و المقررات من مراجعين خارجيين •
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 ٩٩ من ٨٣صفحة 

 

  

  

  

  : استراتيجية التعليم والتعلم٤/١

ة       استراتيجية التعليم والتعلم  ة وبداي ة باعداد الخطة التنفيذي  جزء من الخطة االستراتيجية للكلية وقد قامت الكلي

ى         د شارك فى ا   ١/٧/٢٠٠٩تنفيذها مع تنفيذ انشطة مشروع التطوير ف ع اطراف       ، وق ذه الخطة جمي داد ه ع

اط  الكلية من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واداريون وطلبة وقد روعى فى هذه الخطة معا    لجة اهم نق

ى  الضعف  ذه الخطة ف راجعين النظراء وتنتهى ه ر الم ي تقري دة ف ذه . ٢٠١٤المتواج ود ه ع بن م توزي د ت وق

  .  انشطة هذه الخطةتنفيذ تقوم ب ) ٤٫١ مرفق (الخطة على لجان نوعية

جهزة حاسب الى وذلك تمهيدا لتحويل المقررات        أ )١٠ (وحدة تكنولوجيا المعلومات بعدد    قامت الكلية بتجهيز    

اقى                      ى ب ة عل الدراسية الى مقررات الكترونية على ان يتم البدء بأحد االقسام العلمية ويتم بعد ذلك تعميم التجرب

ك          ولم يتم حتى االن تحو     . االقسام الرغم من ذل ة وب ى صورة الكتروني ررات الدراسية ال يل اى مقرر من المق

ستهدفة               ة الم سبة الرضا      ٠فان نمط التعليم التقليدى الحالى متوافق مع المخرجات التعليمي ك ن ى ذل دليل عل  وال

تبيان ال                العام   ك من خالل االس ه و ذل ية الحالي ررات الدراس ات      موجه للطالب   عن المق ة امتحان د نهاي ام   بع  الع

   ). ٤٫٢ مرفق) (٢٠١٢-٢٠١١ (الدراسى

م    ى دع ة عل رص الكلي ذاتى تح تعلم ال ة     ال اص بالكلي ى خ ع الكترون شاء موق م إن ث ت الب حي دى الط  ل

)eg.edu.asu.asfd.www) (صفحة من خالل إسم           ) ٣٫٤مرفق ى ال دخول عل ستطيع الطالب ال من خالله ي

س رور ليراجعم ة م ةتخدم و آلم ى المرحل ررات ف ة  بعض المق ة( االآلينيكي ة والرابع سنة الثالث الم من) ال  اف

سخ                 مصورة للتدريب العملى على بعض المهارات مثل عمليات عالج اللثة وترآيب غرسات االسنان وآذلك ن

ن المحاضرات ةم سم طرق   اإللكتروني ى وتت دريب العمل ى الت ب ف ا الطال ستعين به ة  لي ذاتى الحالي يم ال  التعل

ى                   ارات االساسية الت ى المه دريب الطالب عل ى فى ت بالتنوع حيث انها مناسبة لطبيعة الدراسة والجانب العمل

ررات                         ل المق داد ورش عمل متخصصة فى تحوي التجهيز الع ة االن ب البد ان تكتسب قبل التخرج وتقوم الكلي

 التعليم و التعلم و التسهيالت المادية للتعليم.٤



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٨٤صفحة 

 

 جميع المقررات الى مقررات الكترونية تزامنا مع بداية تطبيق الدراسية الى مقررات الكترونية تمهيدا لتحويل

  .الكلية لنظام الساعات المعتمدة

  : فى التعامل مع مشاآل التعليمالمتبعةسياسات ال ٤/٢

ة   ال تعانى الكلية من      ة عددي ى الطالب هى                   آثاف دريس ال ة الت سبة اعضاء هيئ دة حيث ان ن  وهى   ١٨ :١   زائ

اديمى               مطابقة لمعايير الهي  نسبة   ق نظام االشراف االآ سية وتطبي اء التدري د قامت   . ئة القومية من حيث االعب  ق

ة ةالكلي داد دراس دريس   باع ة ت ل عضو هيئ سية لك اء التدري ا االعب ة موضحا به سام العلمي ستوى االق ى م  عل

ى     وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الكلية ورفع التوصيا             )  بملف هيئة التدريس   ٥٫١مرفق  ( ت ال

ا            مجلس الجامعة  سد العجز به سام ل بعض االق دريس ب ة ت ين اعضاء هيئ ق  ( حيث تم تعي ة   ٥٫٢مرف  بملف هيئ

ة                     ). التدريس دبون من الكلي ة حيث ان االعضاء المنت وال تمثل انتدابات اعضاء هيئة التدريس اى مشكلة للكلي

دريس م دللت سية الخاصة به ساعات التدري ى ال ؤثر عل ات اخرى ال ت ددة ب  بكلي ة والمح اعة ٢٨اخل الكلي  س

   .اسبوعيا على االقل

ا              فأن الكلية    الدروس الخصوصية اما بالنسبة لظاهرة     ذه الظاهرة و الحد منه قامت بإتخاذ إجراءات لمحاربة ه

ة تنظيم مجموعات   مثل   ى  مراجع ل       ف واد مث سم       بعض الم ررات ق م    مق شريح الوصفى لالسنان      امراض الف  الت

 ٠ لها مراجعة يرى الغالبية العظمى من الطلبة ضرورة تنظيم مجموعات   التىو) ٤٫٤فق  مر  (الحيويةوالمواد  

ى ان يكون                       أما   سم عل اب الخاص بالق داد الكت فيما يختص بالكتاب الجامعى فان اقسام الكلية العلمية ، تقوم باع

  .متوافر للطالب مع بداية العام الدراسى

ز عدد        نقل الكلية من المبنى المؤقت الى ال       تموقد   د وتجهي سم      ) ٩(مبنى الجدي ى خدمات ق ادات باالضافة ال عي

عة   دأ االش ى      وب ام الدراس ن الع دءا م سام ب ذه االق ى ه ى ف دريب العمل - ٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠١٠/٢٠١١ الت

٠ ٢٠١٢/٢٠١٣  

ة   وقد قامت الكلية باعداد دراسة عن        وارد الذاتي تنتجت      الم د اس ذه            من    وق ر من ه سبة االآب ذه الدراسة ان الن ه

موارد تأتى من داخل الوحدات ذات الطابع الخاص وبالتالى قامت الكلية بدعم هذه الوحدات بأجهزة آمبيوتر                 ال

ادة                ر فى زي ر الكبي ه االث ان ل ا آ ستمر مم ى الم يم الطب ذه   دخل وآذلك بقاعات لتنظيم ورش عمل عن التعل  ه

  .)٤٫٥مرفق  (الوحدات



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٨٥صفحة 

 

  

  : للطالبالميدانى برامج التدريب ٤/٣

ة         تقوم الكل  ل العالجي تم من               )٤٫٦مرفق    (ية بتنظيم عدد من القواف الوريوس وي ة البك ة مرحل ا طلب شارك فيه  ت

شعور        دى الطالب ال ا تنمى ل خاللها استيفاء الطالب للمتطلبات التعليمية الخاصة والجزء العملى الى جانب انه

ق المخرجات التعليمي        ة   باالنتماء لمجتمعه ، وقد تم تصميم هذه القوافل لتحقي ررات االآلينيكي ستهدفة للمق  .ة الم

القوافل ( لتقويم نتائج التدريب الميدانى للطالب       )٤٫٧مرفق  ( أقره مجلس الكلية     نظام فعال ومعتمد  قد تم تحديد    

ة م ) العالجي ا او ت م عالجه ى ت دد الحاالت الت ائى عن ع ر نه داد تقري ل باع ى القواف ام عل وم المشرف الع ويق

  .تحويلها لمباشرة العالج

  : تقويم الطالب٤/٤

ة    ارات المعرفي ن المه ة م ستويات المختلف يس الم ات يق صميم االمتحان ررات ان ت ر المق ائج تقري اوضحت نت

ررات      ق    (ومتوافق مع محتوى هذه المق تم               ).٤٫٨مرف التنوع واالستمرارية حيث ي ويم ب  وتتصف اساليب التق

ام      مليةبجانب االمتحانات الع) اعمال السنة(عقد امتحانات دورية   ى امتحان اخر الع  والشفهية هذا باالضافة ال

  .التحريرى

تخدام  ى اس ة عل د الكلي ان للممتحتعتم ينلج ىن رر دراس ل مق صة لك ق  ( مخت تحن )٤٫٩مرف ه مم شارك في   ي

  .خارجى ويتم اخذ رأى الممتحنين الخارجين فى نظام التقويم ومدى مطابقته لمحتوى المقرر

ى          وال تنفرد إدارة الكلية بوضع  شهر آامل عل ات ب دء االمتحان ل ب ن قب ل يعل راه ب  جدول االمتحانات وفقا لما ت

ا                          دة اسبوع يليه ديل الجدول لم اتذه أو الطالب بتع االقل فى صورته االولية و يتم تلقى اية أقتراحات من االس

ه باال               تم إعالن ل و ي ى االق ا عل ات بعشرين يوم دء االمتحان سام و لوحات   إعالن الجدول بصوره نهائية قبل ب ق

صاه شهر من                        ة فى موعد أق االعالنات و على موقع الكلية االآترونى آما تعلن نتائج االمتحانات بنفس الكيفي

نهاية االختبارات و يفتح معها باب التظلم للطلبة من خالل مكتب وآيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و يتلقى                   

ة                الطالب ردا على تظلمه بحد اقصى اسبوعين من ت         ل الكلي ه من خالل مكتب وآي اريخ تقديم التظلم ويخطر ب

  ).٤٫١٠مرفق (لشئون التعليم و الطالب 
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 ٩٩ من ٨٦صفحة 

 

شكيل   ت بت د قام ة ق ا ان ادارة الكلي ات  آم م االمتحان وير نظ ة تط ويم لجن ق (والتق ت    )٤٫١١مرف ى قام والت

سته  ضمن مجموعة من القواعد التى أقرها مجلس الكلي        بتصميم موحد للورقة االمتحانية    ق   (ة بجل    )٤٫١٢مرف

ام                  . تم االلتزام بها من جانب االقسام العلمية       ات الع ى امتحان سلبية ف ة وال م الجوانب االيجابي شة اه م مناق   وقد ت

  .بغرض تصحيح المسار فى العام القادم) ٢٠١١/٢٠١٢(المنتهى 

  : التسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم٤/٥

  : المكتبة٤/٥/١

اآن                 تعتبر المساحة المخص   ة بأم ز المكتب م تجهي صة للمكتبة بالمبنى الجديد مالئمة العداد الطالب بالكلية وقد ت

ة و     وتر للطلب م لالطالع واخرى لمعمل الكمبي ا المعلومات م    ل توصيله باالنترنت   ت ة تكنولوجي تاحة  تكون خدم

  ).٤٫١٣مرفق (المراجع العلمية وتتميز المكتبة بتنوع وحداثة . للطلبة واعضاء هيئة التدريس

دد الم  ة ان متوسط ع ى المكتب رددين عل ت سجالت المت د اثبت غ وق د بل ة ق دمات المكتب ن خ والى ستفيدين م  ح

  . من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة٢٠٠ طالب في السنة الحالية و١٣٠٠

ت                     ائج اس ة اال ان نت رددين عن خدمات المكتب رأى  وبالرغم من عدم تصميم استبيان استطالع رأى المت طالع ال

سبة               جعن تحليل البيئة الداخلية فى ال      تنبط ان ن د اس ة راضين     % ٦٠زء الخاص بتقييم اداء المكتبة ق من الطلب

     ).٫١٤٤مرفق (اة من المكتبة عن مستوى الخدمة المؤد

      )٤٫١٥مرفق (وقد تم إعداد جدول ألمناء المكتبة بالتبادل للعمل بالمكتبة حتى الساعة الرابعة عصرا 

  : قاعات الدراسة والمعامل٤/٥/٢ 

ت       ) ٩( قامت الكلية بتجهيز عدد      ة اس م   . وحدة اسنان   ) ١٧٤(ة فى حدود      يابيععيادات فى المبنى الجديد بطاق ت

دة ءيادة آفاز اعادة تشغيلها وذلك ل   ووحدة اسنان   ) ٧٠( صيانة شاملة لعدد     إجراء ق  ( ة عيادات الكلية الجدي مرف

٤٫١٦(.  

ا         اضرات مالئمة من حيث المساحة مع اعداد الطالب وتوزي        وتعتبر قاعات المح   ا انه ع الجداول الدراسية ، آم

  .مالئمة من حيث االضاءة والتهوية ووسائل االيضاح واجهزة العرض السمعية والبصرية

ع الجداول الدراسية                   داد الطالب وتوزي ة الع شغيل معامل        واما فيما يختص بالمعامل فهى مالئم اح وت م افتت ت

  .٢٠١١/٢٠١٢ية الجديدة اعتبارا من العام الدراسى الكل
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 ٩٩ من ٨٧صفحة 

 

   رضا الطالب٤/٦

اس رضا الطالب فى        االستقصائات قامت الكلية بعدد من      تعلم           لقي يم وال ة الستراتيجية التعل  .  العناصر المختلف

ة        ) البكالوريوس(وقد شارك فى هذا االستقصاء شريحة من طلبة السنة النهائية            ة الفرق  وآذلك شريحة من طلب

ع                  و الثالثة  الثانية دى جمي ام ل سبة رضاء ع ائج وجود ن ذه االستقصائات واوضحت النت ائج ه ل نت  وقد تم تحلي

ات                    طال ويم واالمتحان ذلك عن نظم التق ررات الدراسية وآ ة عن المق رق المختلف وعن  )  ٤٫١٧ مرفق  (ب الف

اد         التعلم الذ  عن االساليب المستخدمة فى      وجود نسبة رضاء عام لدى جميع طالب       الى و االرش دعم الم اتى و ال

د            وقد تم اعالم  ).   ٤٫١٨ مرفق( االآاديمى  رؤساء االقسام العلمية ووآيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعمي

ائج     .الكلية بهذه النتائج   تبيان اوضحت نت ويم           االس دى           عن رأى الطالب فى نظام التق سبة رضاء ل اك ن  ان هن

م االشارة                      طالب الفرق الدراسية المختلفة ع      ى ت دى الطالب بعض الملحوظات الت د اب ويم ، وق اليب التق ن اس

اليها فى التقرير النهائى الذى تم رفعه الى وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب بغرض التحسين المستمر فى                       

  .عملية التقويم

 لمعيار التعليم و التعلم الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .يادات و قاعات للمحاضرات مجهزةوجود معامل و ع •

 .العمل لسوق الخريجين ألعداد الميداني للتدريب  موثقامجنبر •

 .وجود الية مفعلة لقياس رضا الطالب •

  : الضعف نقاط أهم

  .آفاية الموارد المادية للمستهلكات  عدم •

  التحسين مقترحات

 زيادة المخصصات السنوية لبند المستهلكات للمعامل و العيادات  •
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 ٩٩ من ٨٨صفحة 

 

  

  

  : آفاية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة٥/١

اد                   ايير االعتم د        ) ١٨: ١(تتفق النسبة الحالية العضاء هيئة التدريس الى الطالب مع مع ك فق الرغم من ذل وب

سية      اء التدري د االعب ا لتحدي م اجرائه ى ت ة الت تنبطت الدراس ى اس راف العلم ق (واالش ى  )  ١/١/ ٥مرف  عل

دريس                 االقسام الع  مستوى ة الت داد اعضاء هيئ ى وجود عجز فى اع سام   اال بعض   فى  لمية ال م      الق د ت ة وق علمي

تحديد العدد المقترح على مستوى آل قسم الى ادارة الكلية بعرض هذه الدراسة فى مجلس الكلية ورفع توصية 

الساتذة المساعدين   طلبت ادارة الكلية من الجامعة تعيين اعداد محددة من المدرسين وا           حيث الى ادارة الجامعة  

سد العجز     على مستوى اقسام بعينها طبقا لنتائج هذه الدراسة        سام ل بعض االق و تم تعيين اعضاء هيئة تدريس ب

  ).٢-٥/١مرفق (بها 

 الخطة التعليمية   الحتياجات) ٣-٥/١مرفق   (استنبطت الدراسة التى تم اجرائها على مدى آفاية الهيئة المعاونة         

عضاء الهيئة المعاونة فى بعض االقسام العلمية ، وقد تم تحديد االعداد التى تتناسب               الى وجود عجز فى عدد ا     

ين                   سية لتعي سم فى الخطة الخم رح من الق دد المقت د الع د تحدي مع طبيعة عمل آل قسم واخذها فى االعتبار عن

دريس   اما فيما يختص بتعيين اعض    .  معلنة على مستوى اقسام الكلية     وهى) ٥/١/٤مرفق   (المعيدين اء هيئة الت

ى درجة          اآلنفان الكلية تقتصر    د حصولهم عل دريس بع ة الت ة العضاء هيئ ة المعاون  على تعيين اعضاء الهيئ

  .الدآتوراه

ة                          نظم االداري ة ال ى مشروع ميكن ة عل ة المعاون دريس و الهيئ ة الت ) MIS(وقد تم إستكمال بيانات أعضاء هيئ

  )٥-٥/١مرفق (

  :ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تنمية قدرات ومهارات اع٥/٢

  : خطة التدريب٥/٢/١

اجراء استطالع                 شطة مشروع التطوير ب ك من خالل ان د الجودة وذل ة لوحدة توآي قامت لجنة التدريب التابع

ة لكل                        د الحقائب التدريبي م تحدي د ت ة وق ة المعاون رأى عن االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس والهيئ

ة   . ٢٠١٢-٢٠١١ فى العام الدراسى تطبيقها  و  )٥/٢/١مرفق   (الخطةعتماد هذه    ا تمفئة و  ويعتمد اعضاء هيئ

 أعضاء هيئة التدريس.٥



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٨٩صفحة 

 

ة  ة المعاون دريس والهيئ ة  الت درات اعضاء هيئ ة ق ة من مشروع تنمي ة المقدم دورات التدريبي از ال ى اجتي عل

  .التدريس

ضاء      درات اع ة ق شروع تنمي نويا بم دربين س سبة المت ن ن الى ع ان ح د بي دد    ال يوج ى الع دريس ال ة الت  هيئ

تمارة                           ىء اس درب بمل وم المت ة ، ويق ستولى الكلي ى م ة عل ة المعاون دريس والهيئ ة الت االجمالى من اعضاء هيئ

  .تقييم فى نهاية مدة التدريب والتوجد الية لمعرفة مردود التدريب وتقييم مدى فاعليته على مستوى الكلية

  :ريس والهيئة المعاونةاعضاء هيئة التدو رضا  تقييم اداء ٥/٢/٢

وظيفى       ا ال ستوى الرض اس م ه قي تم ب تطالع رأى ي وذج اس صميم نم ودة بت دة الج الل وح ن خ ة م وم الكلي تق

ة     . )٥/٢/٢مرفق  (العضاء الهيئة المعاونة     ة العضاء هيئ ة المعاون وقد اوضح االستبيان ان نسبة الرضا للهيئ

  .العضاء هيئة التدريس% ٥١و% ٤٨التدريس 

% ٥٦للهيئة المعاونة العضاء هيئة التدريس و % ٤١بة لتوزيع االعباء الوظيفية فنسبة الرضا اما بالنس
  .العضاء هيئة التدريس

  

 لمعيار أعضاء هيئة التدريس الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .نسبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة للطالب مستوفاة •

 .عضاء هيئة التدريسوجود الية مفعلة لقياس رضا أ •

  : الضعف نقاط أهم

  . عدم وجود مخصصات مادية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة •

  التحسين مقترحات

 لتدريب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةزيادة المخصصات السنوية  •



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٠صفحة 

 

           

  

  : خطة البحث العلمي ٦/١

  : توافر خطط للبحث العلمي ٦/١/١

 و   وهي خطة مستمدة من األقسام العلمية المختلفة بالكلية        )٦٫١ مرفق (بالكليةجد خطة موثقة للبحث العلمي      تو

   .على مستوى األقسام طبقا لهذه الخطة) ماجستير و دآتوراه(يتم تسجيل الرسائل العلمية 

  : التزام األقسام العلمية بتنفيذ خطة المؤسسة في البحث العلمي ٦/١/٢

ا بخطة البحث العلمي                      ال يتم تسج   د مطابقته دآتوراه إال بع ى مستوى الماجستير وال الة عل يل أي مشروع رس

  .للقسم وموافقة مجلس القسم المختص 

  : آفاءة العملية البحثية ٦/٢

  : مؤشرات الكفاءة ٦/٢/١

الوريوس و م     ة البك ة مرحل ية لطلب اهج الدراس ديث المن ى تح اث ف ائج بعض األبح ن نت تفادة م م اإلس ة ت رحل

  .الدراسات العليا

 و   بمقررات العالج التحفظى   (آما أن بعض أعضاء هيئة التدريس مشارآون فى تأليف مراجع علمية عالمية             

  )٦٫٢ مرفق ()لألسنانالمواد الحيوية 

ذ                   آما يوجد تنسيق بين بعض األقسام العلمية و        ذه الجهات فى تنفي ة لمساهمة ه ة العالمي ات البحثي  بعض الهيئ

   )٦٫٣ مرفق. (العلمية عن طريق توفير مواد البحث للباحثيناألبحاث 

  : تشجيع وتحفيز البحث العلمي ٦/٢/٢

دم                            ك من خالل التق ة وذل ة المختلف سام العلمي ين األق احثين إلجراء البحوث المشترآة ب تقوم الكلية بتشجيع الب

ة المجتمع أو من                  ة لخدم ة أو بحوث تطبيقي ل           بمشاريع بحثية ممولة من الجامع ذه البحوث لني دم به  خالل التق

  .جائزة البحوث الممتازة على مستوى الجامعة 

م   ب دع شاء مكت د قامت بإن ة ق ا أن الكلي احثين آم ق(الب سجلين   )٦٫٤ مرف ة الم ة المعاون ادى للهيئ دعم الم  لل

  .للماجستير و الدآتوراه

البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.٦



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩١صفحة 

 

دد من ورش العمل  د ع م عق د ت ة الو ق ة المعلتنمي ة للهيئ ارات البحثي ة مه ا اون رامج آم ى الب اد عل تم االعتم ي

  .التدريبية وورش العمل التي يجتازها الهيئة المعاونة والتابعة لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

  : مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية ٦/٢/٣

ي             ررات الدراس ة   / ة  يتم االستفادة من نتائج البحث العلمي بالكلية في المق ة التعليمي تفادة       العملي ق اإلس  عن طري

  .فى تحديث المناهج الدراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا

  : تمويل البحث العلمي ٦/٣

  : مصادر تمويل البحث العلمي ٦/٣/١

ة ا     للدعم)  ٦٫٥ مرفق(الباحثين  الكلية قد قامت بإنشاء مكتب دعم        لمسجلين للماجستير و    المادى للهيئة المعاون

  .الدآتوراه

  : قياس عوائد البحث العلمي ٦/٣/٢

ردود       يم م اس وتقي د (يتم قي ق      ) عوائ ة عن طري ر سنوى   البحث العلمي بالكلي داده بصورة    تقري تم إع ة ي  دوري

د البحث العلمى و                         سويق عوائ ة فى ت ع آل آلي سيق م ة التن دأت الجامع د ب لتصنيف نتائج األبحاث العلمية و ق

   .ادة الجهات المعنية منها إستف

  : أنشطة علمية أخرى ٦/٤

  : مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات ٦/٤/١

اد                  شارآت الكلية في مشروع بحثي عن تشوهات الوجه والفكين ضمن مشروع بحثي ممول من صندوق االتح

  .األوروبي 

ام   م للع ا الف سم بيولوجي ن ق دم م ل بحث مق ى تموي ة عل ة الجامع م موافق د ت الى و ق ق( ٢٠١٣-٢٠١٢الم  مرف

٦٫٦(. 

  .  المؤتمرات والندوات العلمية ٦/٤/٢

م وعالج            قامت أقسام الكلية بتجهيز العديد     سم طب الف ام ق من ورش العمل لتدريب الطالب ،ومن امثلة ذلك قي

اديمى              ام االآ سم عالج الجذور ورشة عمل  فى                  ٢٠٠٩/٢٠١٠اللثة بتجهيز ورشة عمل فى الع دم ق ا ق ، آم

   .٢٠١٠ ، آما قدم قسم العالج التحفظى ورشة عمل فى يونية ٢٠١٠ يونية

   ٢٠٠٩آما قامت الكلية بعمل ندوة فى اطار حملة توعية ضد انفلونزا الخنازير فى عام 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٢صفحة 

 

   ٢٠١٠آما اقام قسم جراحة الفم والفكين دورة تدريبية فى يناير 

 لمعيار البحث العلمى الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .وجود خطة بحثية مطبقة و مفعلة و متوافقة مع خطة الجامعة •

 .وجود الية مفعلة لتحفيز الباحثين •

 .وجود معامل أبحاث مجهزة  •

 .زيادة أعداد األبحاث المنشورة دوليا •

 . وجود قاعدة بيانات للباحثين •

  : الضعف نقاط أهم

  . ضعف الدعم المادى لشباب الباحثين •

  التحسين مقترحات

 .صصات السنوية لدعم صغار الباحثينزيادة المخ •



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٣صفحة 

 

  

  

  

  : الدرجات الممنوحة ٧/١

  : التعريف ببرامج الدراسات العليا ٧/١/١

درجات                 ه ال ا موضحا ب ل لطالب الدراسات العلي أعدت إدارة الدراسات العليا خالل العام األآاديمي الحالي دلي

  .عن المقررات الدراسية العلمية الممنوحة وشروط التسجيل لكل درجة والمصروفات ونبذة 

   :الدبلومات و الدرجات العلمية الممنوحة ٧/١/٢

نوات   - ة خالل الخمس س ا الكلي ي منحته ة الت درجات العلمي دبلومات وال دد ال ي ع دول اآلت يوضح الج

 .األخيرة

  الدآتوراه  الماجستير  الدبلوم  العام األآاديمى

٨  ٤٥  ٤٠  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  

٩  ٤٧  ٥٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

١٠  ٢٩  ٢٠  ٢٠١٠-٢٠٠٩  

٢١  ٧٥  ٦٢  ٢٠١١-٢٠١٠  

٢٥  ٨٦  ١٢٩  ٢٠١٢-٢٠١١  

 73 282 301  اإلجمالى
  

 الدراسات العليا.٧
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 ٩٩ من ٩٤صفحة 

 

  : العملية التعليمية في الدراسات العليا ٧/٢

  : تحديث اللوائح وأعداد الطالب ٧/٢/١

اديمى        للماجستير قامت إدارة الدراسات العليا بتعديل الئحة الدراسات العليا        ام األآ   و تطبيق هذا التعديل من الع

ة  ٢٠١٠-٢٠٠٩ ديل الئح ذلك تع ا و آ اديمى  الدراسات العلي ام األآ ن الع ديل م ذا التع ق ه دآتوراه و تطبي  لل

٢٠١٢-٢٠١١.  

نوات       الل الخمس س ي خ سجلين ف ا الم ات العلي داد طالب الدراس دالت أع الي مع اني الت م البي ويوضح الرس

 :األخيرة 

 2008 2009 2010 20١١ 201٢ 
 ١٢١ ٧٤ 133 151 80 دبلوم
 ١٧٤ ١٥٢ 87 88 42 ماجستير
 ٢٩ ٢٤ ١٨ ٢٣ ٩  دآتوراه
 ٣٢٤ ٢٥٠ 238 262 131 مجموع
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   خالل الخمس سنوات األخيرة بالكليةمعدالت أعداد طالب الدراسات العليا المسجلين
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 ٩٩ من ٩٥صفحة 

 

  : برامج الماجستير ٧/٢/٢

سام             ة    يوجد توصيف موثق ومعتمد لبرامج الماجستير ومقررات آل برنامج على مستوى أق  ١٣و عددها     الكلي

  برنامج جميعها مفعلة

  : برامج الدآتوراه ٧/٢/٣

ة             دآتوراهيوجد توصيف موثق ومعتمد لبرامج ال      سام الكلي ى مستوى أق  ١٣و عددها     ومقررات آل برنامج عل

 .برنامج جميعها مفعلة

  : نظام التسجيل واإلشراف العلمي ٧/٣

  : إجراءات التسجيل واإلشراف ٧/٣/١

ت  اإدارة اقام ات العلي ةلدراس ة بالكلي الجهود الذاتي ة     ب ا والطلب ات العلي ات لطالب الدراس دة بيان شاء قاع  بإن

  .المسجلين للدرجات العلمية المختلفة

ا و وم إدارة الدراسات العلي ةب تق سام العلمي ة األق ولينمخاطب داد المقب راح أع سجيل  إلقت ى الت ة عل ل الموافق  قب

   . العلميةللدرجة

اء اإلشراف العلمي                  ويقوم مجلس ال   ًا ألعب دريس طبق قسم بتوزيع اإلشراف على الرسائل على أعضاء هيئة الت

الة                  لكل عضو هيئة التدريس    دقيق لموضوع الرس  و يراعى أن يكون المشرف الرئيسى من ذات التخصص ال

  .)٧٫١ مرفق(

  : المتابعة والتقييم ٧/٣/٢

سم              يقوم آل قسم علمي بتحديد جلسة علمية لمناقشة البا         ام أعضاء مجلس الق حث في فكرة البحث وعرضها أم

  .قبل إقرار مشروع البحث تمهيدًا لتسجيله

ر                       ديم تقري دآتوراه بتق دين لدرجة الماجستير وال ا المقي يقوم المشرف العلمي على رسائل طلبة الدراسات العلي

سبة المئ    ) ٧٫٢ مرفق (سنوي عن مستوى تقدم األداء العلمي للباحث           ه الن م      موضحًا ب ي ت ة من األجزاء الت وي

ة من      إنجازها في البحث وأهم المعوقات إن وجدت واإلجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها مع توصية نهائي

  .المشرف الرئيسي عن مستوى األداء آكل للباحث 



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٦صفحة 

 

  : تقويم طالب الدراسات العليا ٧/٤

  : فاعلية أساليب تقويم طالب الدراسات العليا ٧/٤/١

ة و                يتم إستط   ة التعليمي اءة العملي م فى آف ا عن رأيه ق طرق     الع رأى طالب الدراسات العلي اس مدى تواف  قي

تعلم       ا أن .التقويم مع المخرجات المستهدفة لل ة        آم ين الخارجيين آطريق ستخدم نظام الممتحن ة ت سام العلمي  األق

 .التقويم ومطابقتها لمحتوى المقررمثلى للحكم على طرق 

  :سات العليا  رضا طالب الدرا٧/٥

  : قياس وتقييم رضاء طالب الدراسات العليا ٧/٥/١

سبة   ا أن ن دى رضا طالب الدراسات العلي اس م راءه لقي م إج ذي ت تبيان ال راضيين عن %  ٦٠أوضح االس

  .)٧٫٣مرفق  (مستوى أداء الكلية في برامج الدراسات العليا

 لمعيار الدراسات العليا الكلية استيفاء تقويم
   :القوة نقاط أهم

 .برامج و مقررات  للدراسات العليا موصفة •

 .زيادة أعداد الوافدين المسجلين للدراسات العليا •

 .وجود معامل و عيادات مجهزة للتدريب العملى و اإلآلينيكى لطالب الدراسات العليا •

 وجود الية لقياس رضا طالب الدراسات العليا  •

  : الضعف نقاط أهم

  . اج الى تحديثأساليب التقويم ما زالت تحت •

  التحسين مقترحات

   .تحديث أساليب التقويم و تنويعها لضمان زيادة آفاءة عملية التقويم •
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 ٩٩ من ٩٧صفحة 

 

  

   

   :شمولية و إستمرارية التقويم ٨/١

   :أساليب التقويم ٨/١/١

سنوى         ر ال ررات      يتم إجراء التقري ارير المق امج و تق ام          للبرن ذ ع ة من صفة منتظم د    ٢٠٠٦ ب  حتى األن و تحدي

 .ات تنفيذية آل عام مع تحديد المسئوليات لضمان تنفيذهاإجراء

  :والتعزيز التحسين وخطط التقويم نتائج ٨/١/١

سنوى      ر ال امج يتم اإلستفادة من نتائج التقري ة           للبرن شكيل لجن م ت د ت ز و ق  فى صياغة خطط للتحسين و التعزي

شطة التح      راءات و أن ى إج شرف عل ى ت ى الت ستمر و ه سين الم سياسات التح ة  ل ادة الفاعلي ضمان زي سين ل

التوصية بتعديل الئحة برنامج البكالوريوس لمواآبة المستجدات فى قطاع         و من أمثلة تلك السياسات      . التعليمية

 .٢٠١١-٢٠١٠طب األسنان و قيام الكلية بالفعل بتطبيق الالئحة الجديدة منذ عام 

   :النظام الداخلى إلدارة الجودة ٨/٢

   :ى إلدارة الجودةتوافر نظام داخل ٨/٢/١

ة و       ٢٠٠٤يوجد نظام داخلى إلدارة الجودة بالكلية  منذ عام   سنوى للكلي ر ال ديم التقري دة الجودة بتق  و تقوم وح

اذ إجراءات من                             ضمان إتخ ة ل ررات و عرضها فى مجلس الكلي امج و المق ر البرن ى تقري آذلك اإلشراف عل

  .شأنها تصحيح المسار

ة و           و تعتمد وحدة الجودة على تصم      د اإلجتماعات الدوري اءات و عق تبيانات و إجراء اللق يم مجموعة من اإلس

  .المقابالت الشخصية آأدوات لجمع البيانات

   :ممارسات النظام الداخلى للجودة ٨/٢/٢

تقوم وحدة الجودة بإشراك أآبر عدد ممكن من هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و العاملين و آذلك الطالب فى           

  .ودة المختلفة على مستوى الكليةأنشطة الج

  .و هناك عدد متزايد من المشارآين فى هذه األنشطة

 التعليمية للفاعليةالمستمرالتقويم.٨



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٨صفحة 

 

  

   :المساءلة و المحاسبة ٨/٣

   :تفعيل اللوائح ٨/٣/١

ة و          ة التعليمي ضمان الفاعلي ساءلة ل وائح الخاصة بالمحاسبة و الم تقوم إدارة شئون التعليم و الطالب بتفعيل الل

  .س الكليةذلك بعد عرض األمر على مجل

 لمعيار التقويم المستمر للفاعلية التعليمية الكلية استيفاء تقويم
  
   :القوة نقاط أهم

 ٢٠١٢ حتى ٢٠٠٦إجراء التقرير السنوى للبرنامج و تقارير المقررات بصفة منتظمة منذ عام  •

  .وجود خطط وسياسات للتحسين مطبقة •

  : الضعف نقاط أهم

  . لجودةضعف مشارآة الطالب فى أنشطة وحدة ا •

  التحسين مقترحات

   .تحفيز الطالب للمشارآة فى أنشطة وحدة الجودة •



                 
 )٢٠١٢ ( جامعة عين شمس–ن الدراسة الذاتية لكلية طب األسنا

  

  
 ٩٩ من ٩٩صفحة 

 

 

 الفاعلية التعليمية لمجال كليةال استيفاء تقويم
   :الفاعلية التعليمية بمجال القوة نقاط أهم

 برنامج مطور و موصف طبقا لمعايير الهيئة القومية -

 إلحتياجات سوق العملمقررات دراسية مناسبة  -

 ى للجودة يضمن إستمرار الفاعلية التعليميةنظام داخل -

  للطالب بالمبنى الجديد حاسب الىمكتبة جديدة و مطورة بها معمل -

 برامج للتدريب الميدانى فعالة و مستمرة -

 أسلوب مطور لتقويم الطالب يقيس جميع المهارات الذهنية -

 خطة بحثية موثقة للبحث العلمى بالكلية -

 زيادة النشر الدولى للباحثين -

   فى جميع تخصصات طب األسنان موصفةبرامج للدراسات العليا -

  الفاعلية التعليمية بمجال الضعف نقاط أهم

  عدم تفعيل الخطة التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس و الطالب -

  مجهزة لألنشطة الطالبية آافية وعدم وجود أماآن -

  .ضعف الموارد المادية لمستهلكات المعامل و العيادات -

  لتحسينا

 إعداد مقررات الكترونية للتعلم الذاتى للطالب -

 .تجهيز أماآن لألنشطة الطالبية -

 . عبر موقع الكليةإعداد الية الكترونية لقياس رضا الطالب -

  .زيادة الموارد المادية للمستهلكات -
 

 


