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  فريق إعداد الخطة
  :الفريق اإلدارى : أوال 

 
 )عميد الكلية و مدير مشروع التطوير المستمر و التأهيل لإلعتماد(حسام توفيق / د .أ .١

 )سابقا-لية لشئون الدراسات العليا و البحوثوكيل الك(محمد صالح الدين أيوب / د .أ .٢

 ) سابقا-وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة(حمدى حافظ الزاهد / د . أ .٣

 ) سابقا-وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب (هشام عبد الوهاب / د .أ .٤

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

  :فريق التنفيذى ال: ثانياً 

المدير التنفيذى لمشروع التطوير و مدير وحدة (إيهاب سعيد عبد الحميد / د ..أ .١

 )الجودة

 )عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية(مجدى عزام / د .م.أ .٢

  )عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية(منى أبو النجا /  د  .٣

  :فريق المراجعة : ثالثاً 

 )مدير مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس(أمانى خليفة / د .أ .١

 مركز ضمان الجودة بجامعة عين -عضو فريق المتابعة (جيالن محمد صبرى / د .أ .٢

 )شمس

خبير بالتخطيط اإلستراتيجى و مدير وحدة إدارة األزمات و (منى صالح شريف / د  .٣

  ) جامعة عين شمس–الكوارث بكلية التجارة 
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  رســــــــــــــلفها

  رقم الصفحة  ـتــــــويـــاتالمحـ  

  الجزء األول
  ستراتيجية للخطة االفكري والمنهجياإلطـار ال

  ٥  --------------------------- جامعة عين شمس نشأة عننبذة  :   أوال

  ١١  --------------- جامعة عين شمس-مقدمة عن كلية طب األسنان   :   ثانيا

  ١٤  ----------------------- في مجال الجودة الشاملةكليةفلسفة ال  :   ا  ثالث

  ١٦   ---------------------للخطة االستراتيجيةاالفتراضات األساسية   :     رابعا

  ١٧   ----------------------------------منهجية إعداد الخطة  :     خامسا

  ١٩   ------------------األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:   سادسا

  ٢٠  -------------------Needs Assessmentتحديد االحتياجات    :    سابعا

    ٢١     ----------------------Risk Assessmentتقييم المخاطر    :   ا  ثامن

   ٢١   ------------------------داد الخطةخالل فترة إع كليةأولويات ال: اً   تاسع

     ٢٢   ---------------------------------مراحل الخطة التنفيذية: اً   عاشر

  الجزء الثاني
  جامعة عين شمس -كلية طب األسنان الـخـطـة االستراتيجية ل

   المستمرالتطويرفى ضوء توكيد الجودة و

  ٢٤  ----------------------------------كليةرؤية ورسالة ال  :   أوالً 

  ٢٧  --------SWOT Analysis  خارجية للكليةتحليل البيئة الداخلية وال  :   ثانيـا

  ٣٣  --------------- التنفيذيةداف االستراتيجية والخطةالغايات واأله  :   ثالثـا

>٥٢  --------------------الجدول الزمني لتنفيذ الخطة االستراتيجية   :   رابعـا <

  لثالجزء الثا
  ٦٠  ..............................................................................................السمة التنافسية للكلية 
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  الجزء األول

  

  فكري والمنهجياإلطـار ال
  ستراتيجيةلـلـخـطة اال
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  جامعة عني مشس  نشأة عننبذة: أوالً

تـشاركت مـع".جامعة باشا إبراهيم  " حتت اسم    ١٩٥٠جامعة عني مشس تعترب أقدم ثالث جامعة مصرية، تأسست يف يوليو            

يف إنجاز رسالِة اجلامعاِت واحتوت) فاروق األول " (جامعة األسكندرية "و) ألولفؤاد ا " (جامعة القاهرة "اجلامعتني السابقتنيِ ،    

 . ومشلت عدد من الكليات و املعاهد األكادميية اليت طورت مؤخرآ يف اجلامعة. الطلب املتزايد ِمن شباِب التعليم العايل

 فربايـر٢١هكذا يف   . ذور و معامل تارخيية من البالد     ، اقترح أن تكون أمساء اجلامعات املصرية هلا ج        ١٩٥٢ يوليو   ٢٣بعد ثورة   

"أون"، العرب هلليوبلس أو   "عني مشس "، وبعد ذلك تغري يف نفس السنة اىل امسها احلايل           "هليوبلس" تغري اسم اجلامعة اىل      ١٩٥٤

اسعه ومركـز سنة مضت، و كان عندها شهرة و       ٥٠٠٠تأسست من حوايل    " أون"جامعة  . اليت كانت أقدم جامعة يف التاريخ     

هـو" أون"رمبا املثال املتقن للمعرفـة واملهـاره يف معلمـون      . من املعرفة والتعلم، خصوصآ يف علم الفلك و هندسة و الطب          

 قبل امليالد صمم أول التركيب الكبري للحجارة، عرف يف التاريخ٢٧٠٠الكاهن الرئيسي والوزير واملصمم الذي يف       " أحمتوب"

"أون"أيضآ بأن مؤسس الساللة اخلامسة كان خوري جامعة         " Westcar" يصرح ورق الربدي    ". سقارة"يف  " زوسر"بأسم  

،"آلتـون "كان النداء لعبادة االله الوحيد، القرص الشمسي        " أون"على أية حال االجناز األكثر أمهية جلامعة        .قبل اعتالء العرش  

امعِة، املسلّة والصقران، يؤسس رابطة بني األسم والتاريخ القدميشعار اجل ". أون"الذي نادى بأفكار كهنة     " اخناتون"على يدي   

إن اجلامعـة اآلن. ، بينما الصقران يرمزان لبيت اإلله املصري يف ذَِلك الوقـت          "أون"متثل املسلة بيت احلياة يف مدينة       . للجامعة

 اإلسم ألن املنطقة احمليطة به كانت مـشهورةمسى القصر ذا  . واقعة يف منطقة قصر الزعفران، بين أثناء حكم اخلديوي إمساعيل         

 .مبزارع الزعفران

وزارة اخلارجية كانت تستخدمه من. ١٩٢٥القصر كان يستخدم الستضافة مكاتب ادارة اجلامعة املصرية عندما اسس يف عام             

أخـرياً يف. انيـا العظمـى    بني مصر وبريط   ١٩٣٦شهد القصر أيضا توقيع معاهدة      . قبل كدار ضيافة السكان الزوار املهمني     

أصبح مؤسسة علمية وثقافية رئيسية، جامعة عني مشس بالكامل مدركة هلـذه. ، أصبح املقر اإلداري جلامعةً عني مشس      ١٩٥٢

اا مدركة و فخورة ويتـها و تقاليـدها. التحديات ومتأكدة بأا هلا باجلامعات املصرية أالخرى مسئولية صعبة خللق اجليل          

يف احلقيقة جامعة عني مشس لعبت دورآ مستحيل النكران يف تطوير احلياة الثقافيـة. ة خللق مستقبل أفضل لبالدهم    وأيضآ جاهز 

  .والعلمية يف مصر واغناء املعرفة أالنسانية عمومآ
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  ١٩٣٦النحاس باشا رئيس وزراء مصر أثناء توقيع معاهدة 
 

:، كان هناك فقط مثـان كليـات  ١٩٥٠ي فف  كلية و معهدين عاليني١٥اجلامعة ضمن تت.١٨٣٥ يعود إىل  امعةتأريخ هذه اجل  

،١٩٦٩يف   .كلية اآلداب، كلية القانون، كلية التجارة، كلية العلُوم، كلية اهلندسة، كلية الطب، كلية الزراعة، وكلية البنـات                

 أصبحت كلية األلسن الكليـة١٩٧٣ يف   . ككلية املعلمني، أصبحت الكليةَ التاسعةَ يف اجلامعة       ١٨٨٠كلية التربية، عرفَت منذ     

  .العاشرة يف اجلامعة

 

  ١٨٦٤قصر الزعفران أثناء عهد اخلديوى إمساعيل عام 
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، الدراسة الفعلية بدأت السنة التاليةَ يف كلتاوكلية طب األسنان  صدر مرسوم لتأسيس كليتني أكثر، كلية الصيدلية        , ١٩٩٤يف  

الكلية األخرية اليت انضمت إىل. أسيس كليِة احلاسباِت واملعلومات، وبدأت الدراسةَ السنة التاليةَ        يف نفس السنة، قُرر ت    . الكليتني

، ومعهد البيئـة١٩٨١، ومعهد الطفولة تأسس يف      ١٩٨٠كلية التمريض تأُسست يف     . ١٩٩٨اجلامعةَ كليةُ التربية النوعية، يف      

  . ١٩٨٢تأسس يف 

إدارة اجلامعةَ، كلية االداب واحلقوق والعلـوم، كلـهم. م جامعية، مجيعها حمددة يف القاهرة   جامعة عني مشس تشمل سبعة أحر     

ان كليات التجارة ، األلسن ، الصيدلة ، طب األسنان. موجودين يف احلرم اجلامعي الرئيسي يف شارع اخلليفة املأمون ، العباسية          

ع املستشفى التخصصي واقعني يف احلرم اجلامعي الثاين على اجلانب، حاسبات ومعلومات ، معهد الطفولة ، معهد البيئة سويآ م          

كلية الطب وكلية التمريض سويآ يف مستشفيات اجلامعة واقعة يف احلرم اجلامعي الثالـث يف. اآلخر من الشارع املذكور أعاله    

دا يف حرم جامعي يف العباسية ، هليوبوليس ،كلية اهلندسة، التربية النوعية والتربية والبنات والزراعة واقعة كُلّ على ح          . العباسية

 .شربا اخليمة على التوايل

, الذي بناه حممد علي مؤسس الدولة املصرية احلديثـة        ) قصر احلصوة (بين قصر الزعفران يف عهد اخلديوي امساعيل على انقاض          

حىت اصدر عباس باشا االول     , ذا االسم وقد مسي باحلصوة نسبة اىل منطقة العباسية اليت كانت          , وكان يتألف من مخس بنايات    

 اشترى اخلديوي امساعيل قـصر      ١٨٦٤ امرآ بالغاء احلصوة وتعمري املنطقة ليصبح امسها العباسية نسبة اليه ويف عام              ١٨٥١عام  

وعهـد  , وأعاد بنائه ليكون قصرآ واحدآ على هيئتـه احلاليـة         ,  جنيهآ ٢٥٠٠ قرش أي ما يساوي      ٢٥٠،٠٠٠احلصوة مببلغ   

حيث كان ضمن البعثة اهلندسية اليت اوفدها       , وي اىل وكيل وزارة االوقاف أنذاك املهندس مغريب بك واالشراف على بنائه           اخلدي

وقد طلـب   , وقد بين القصر على غرار قصر فرساي بفرنسا الذي قضى فيه اخلديوي امساعيل فترة تعليمه              , اخلديوي اىل فرنسا  

ومازالت النقـوش   , ه اخلاص على بوابة القصر احليحية ومداخل القاعات والغرف        اخلديوي نقش االحرف االوىل من امسه وتاج      

  .موجودة حىت اآلن

صاحبة الفضل يف بناء مسجد الرفاعي املوجود امام        ( أهدى امساعيل القصر لوالدته املريضة السيدة خوشيار هامن          ١٨٧٢ويف عام   

صحها االطباء باهلواء النقي لذا بين القصر وسـط حديقـة           كنوع من االستشفاء حيث ن    ) مدرسة السلطان حسن يف حي القلعة     

 خصص القصر السـتقبال ابـين       ١٨٧٦وبعد ذلك بأربع سنوات أي عام       . مزوعة مجيعها بنباتات الزعفران ذو الرائحة الذكية      

رة حممـد   وظل القصر جمرد مكان لسكين بعض افراد اس       . مصطفى باشا فاضل أخو اخلديوي امساعيل وابن السيدة خوشيار هامن         
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ووصول طالئع اجليش االجنليـزي اىل      ,  وبعد هزمية عرايب   ١٨٨٢ففي عام   , علي غري أن االحداث جعلته جزءآ من تاريخ مصر        

حيـافظوا   مل   امتهم وامتدت حىت بلغت مخس سنوات     طالت إق  و القامة الضباط االجنليز  إخالء القصر   ب اخلديوي توفيق    قامالقاهرة  

  .ا غرفه متامآعلى نقوشه وابوابه وخربوفيها 

 قررت وزارة املعارف إنشاء مدرسة ثانوية يطلق عليها اسم ملك مصر فوقع اختيارها على قـصر الزعفـران                   ١٩٠٨ويف عام   

 وانشد حافظ ابراهيم وقتها قصيدة      ١٩٢٢ مليكون مقرآ للمدرسة ومسيت مدرسة فؤاد االول وزارها ملك مصر يف ديسمرب عا            

  :مطلعها

ــوم       صرأقصر الزعفران ألنت الق ــى النج ــدى عل ــق أن يته   خلي

ــديم          كال يهديك لألجيال فخر ــديث وللقـ ــور للحـ   وزهـ

  ومجد وانت اليوم مثوى للعلوم        ترى باالمس فيك عال

جامعـة القـاهرة    ( نقلت مدرسة فؤاد االول إىل املبىن املخصص بالعباسية فحلت حملها إدارة اجلامعة املصرية               ١٩٥٢ عام   ىفو

, رة اجلامعة وكلية اآلداب القصر حيث كان مكتب مدير اجلامعة أمحد لطفي باشا السيد يف الدور االول                وقد شغلت إدا  , )اآلن

أما كلية العلوم فقد شغلت امللحقات امللحقات واملساكن احلاشية بعـد ادخـال التعـيالت               , والدور الثاين مقرآ لكلية اآلداب    

  .الالزمة

  .يات اجلامعة املصرية وانتقلت تدرجييآ اىل املقر اجلديد باجليزةوظلت اجلامعة املصرية بالقصر حىت مت بناء كل

. تركت إدارة اجلامعة القصر لوزارة اخلارجية اليت اشترته وجعلته دارآ للضيافة واستقبال زوار مصر من امللوك واالمراء االجانب                 

رية مصطفى النحاس تفاوض مع املندوب       حيث جند أن زعيم االمة املص      ١٩٦٣ومن اهم ذكريات القصر التارخيية توقيع معاهدة        

ومت توقيع األحرف االوىل بني المبـسون والنحـاس وقـادة           , السامي الربيطاين مايلز المبسون لورد كيلرن يف ردهات القصر        

  .االحزاب على املعاهدة

ذهبة وعمرهـا   من الكراسي امل  وحوهلا طاقم   , بصالون القاعة الرئيسية  , ومازالت املنضدة اليت مت التوقيع عليها موجودة يف مكاا        

  . يف املراجع والوثائق االجنليزية إىل اليوم بإسم معاهدة الزعفران نسبة اىل القصر١٩٣٦وتعرف معاهدة   سنة١٢٠اآلن حوايل 
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 وأخلتـه وزارة اخلارجيـة    , وكلية احلقوق التابعة هلا   " ابراهيم باشا   "  تقرر أن يكون القصر مقراً جلامعة        ١٩٥٢ويف اوائل عام    

مث انـشئت   , بينما شغلت إدارة اجلامعة الطابقني الثاين والثالث      , ونقلت كل ما به من أثاث وشغلت كلية احلقوق الطابق األول          

وذلـك يف   , وملحق إدارة اجلامعة وغريها من املبـاين اجلامعيـة        , احلقوق واآلداب . كلية العلوم وتبعها مباين الكليات األخرى     

  .اه اجتساحة احمليطة بالقصر من كلامل

 مت تسجيل قصر الزعفران ضمن اآلثار اإلسالمية باعتباره أثرا تارخييا شهد وقائع تـاريخ مـصر                 ١٩٨٥ ديسمرب عام    ٢٩ويف  

  .احلديث واملعاصر

 مع  ١٩٢٢وقد اهتمت جامعة عني مشس بترميم هذا األثر العظيم بالتعاون مع هيئة اآلثار وبدأت عملية الترميم والصيانة يف عام                    

  .احتفاظ القصر بشخصيته املعمارية واألثرية والفنيةمراعاة 

  وصف القصر

الدور األول لالستقبال وبه القاعة الرئيسية إىل اليسار وجبوارها قاعتان لالستقبال وهي خمصصة             , ويتكون القصر من ثالثة أدوار    

 شخصاً وهي خمصصة اآلن مقـراً       وعلى اليمني كانت تقع حجرة املائدة وكانت تسع أربعني        , اآلن الجتماعات جملس اجلامعة   

  .الجتماعات نواب رئيس اجلامعة

  .وعندما ننظر أمامنا جند البهو الكبري ذو سلم ثنائي فخم وهو سلم تارخيي مصنوع من النحاس ومغطى بطبقة مذهبة

 

  املدخل الرئيسى لبهو قصر الزعفران
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  القصر جيمع بني الطراز القوطي والباروك

  ازين الطراز القوطي وطراز الباروك ومها املستعمالن يف كثري من القصور يف القرن التاسع عشر هذا القصر جيمع بن طر

القصر يضم ما بني الدور األول والثاين يف اجلزء اخللفي حديقة شتوية وإىل جوارها حائط زجاجي ملون يعكس هذا الزجـاج                     

يف حالة  , ة الداخلية لالستمتاع مبنظر الزهور يف فصل الشتاء       وقد أقيمت هذه احلديق   . كل األوالن على الزهور ونباتات احلديقة     

  .عدم التمكن من اخلروج إىل احلدائق اخلارجية للقصر

 

  الشكل احلاىل لقصر الزعفران من اخلارج

 غرف للنوم كل غرفة ملحق ا صالون الستقبال الزوار يف حالة تعـذر الـرتول                ٨وعندما نصعد إىل الدور الثاين جندث يضم        

للدور السفلي وملحق ا أيضا محام تركي كبري مصنوع من الرخام ومزود ا كوات صغرية من الزجاج امللون جيعل احلمـام                     

  .وتستخدم هذه الغرف اآلن مكاتب لرئيس اجلامعة ونوابه. يبدو مضائاً بإضاءة طبيعية

إنه يتذكر سحر   :  ابن لقمان يف املنصورة كان يقول      ويقال أيضاً عندما عاد لويس التاسع ملك فرنسا إىل بالده بعد أسره يف دار             

  .,ومجال الشرق عندما يرى الزجاج املعشوق باأللوان الزاهية

واآلن يستخدم لبعض مكاتب اإلدارة التابعة مبكاتب رئيس        , وأخرياً نصل إىل الدور الثالث وكان خمصصا ألفراد احلاشية واخلدم         

فدان باإلضافة إىل احلـدائق     ١٠٠ساحة فدان أما احلدائق اليت كانت حوله متتد حوايل          اجلامعة ونوابه وقد بين هذا القصر على م       

  .الشتوية املوجودة داخل القصر
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) املـسلة والـصقران  (لريتفع فوقه شعار اجلامعة ) ة عني مشسجامع( إىل منارة للعلم واملعرفة   ركيف حتول هذا القص   و ذا نرى    

  .ومها من مقدسات املصريني القدماء

   مليون جنيه إذا حاولنا بناءه اآلن٣٥٠-٢٨٠ الزعفران يتكلف من قصر
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   جامعة عني مشس- عن كلية طب األسنان مقدمة: ثانيا

و بدأت الدراسة بالكلية ىف العام األكادميى ) ١٩٩٤(صدر القرار اجلمهورى بإنشاء كلية طب األسنان ىف عام  

١٩٩٦-١٩٩٥.   

يض كمبىن مؤقت للكلية حلني إستكمال املبىن الدائم للكلية و الذى يقع ىف مت ختصيص مبىن سكن طالبات مدرسة التمر 

شارع منظمة الوحدة األفريقية خلف دار الضيافة جلامعة عني مشس و الذى ميثل اجلناح الشرقى من جممع الصيدلة و 

  .بدروم+  متكررة األسنان و يتكون املبىن الدائم من أربعة أدوار

قد مت ب و جراحة الفم و األسنان بعد إجتياز مدة الدراسة بنجاح و هى مخس سنوات و متنح الكلية بكالوريوس ط 

  اخرجي) ١٢٢( و كان عدد اخلرجيني ٢٠٠١-٢٠٠٠ البكالوريوس ىف العام األكادميى  مرحلةختريج أول دفعة من طلبة

ت طالا معتمدة يف ذلك كله  القرن املاضي وهي تسعي جاهدة بكل قوة إيل إثراء خربااية منذ تأسيسها يف الكلية 

علي اخلربات العلمية والفكرية ألساتذا ومستندة يف ذلك لكافة املستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية إيل 

   .جانب الرؤى االجتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصات

علي حنو يتناسب مع املتغريات اث برامج ومقررات جديدة ر واستحد إيل تطوير براجمها ومقرراا باستمراالكليةتسعي  

ختريج طبيب أسنان عصرى قادر على مواجهة التحديات املستقبلية و  حريصة علي الكليةالعلمية واألكادميية كما أن 

ت طب خدمة أبناء وطنه مبا يكتسبه أثناء الدراسة بالكلية من خربات و مهارات بإستخدام التقنيات العصرية ىف جماال

   .األسنان املختلفة

خدمة  شئون إدارةالدراسات العليا والبحوث ، و إدارة شئون التعليم والطالب ، وإدارة وهي إدارات ثالثة الكلية تضم 

 الطالب بدءا من خلق بيئة املنتج النهائى هلا أال و هومن أجل خدمة ورعاية  الكلية، و تعمل البيئة تنمية اتمع و

 ختصصات الكليةعمل علي صقل وتنمية الشخصية املتكاملة وصوال إيل التطوير واالستحداث يف جامعية وتربوية ت

املختلفة من حيث املناهج وطرق التدريس والربامج املقدمة هذا باإلضافة للربامج واألنشطة اليت تسعي لتعريف الطالب 

تميزين من أبنائها مبا توفره من خدمة جامعية تتوافر  كما متتد هذه الرعاية إيل املباتمع املصرى و اتمعات اخلارجية

  و كذلك أنشطة إحتاد الطالب و األسر الطالبية، رعاية طبية ال الدعم املادى و املعنوى وفيها سبل 
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 و هى تنقسم اىل ثالثة أقسام أكادميية و هى علميةعشرة أقسام  جامعة عني مشس من -تتكون كلية طب األسنان  

 إىل سبعة أقسام إكلينيكية و هى قسم طب  قسم املواد احليوية هذا باإلضافةلفم و قسم باثولوجيا الفم وقسم بيولوجيا ا

الفم و عالج اللثة و التشخيص و األشعة ، قسم جراحة الفم و الوجه و الفكني ، قسم اإلستعاضة الصناعية ، قسم 

  .و قسم التيجان و اجلسور  التحفظىالعالجالتقومي و طب أسنان األطفال ، قسم عالج اجلذور  ، قسم 

 - ٢٠٠٤ األكادميى عامال أعداد أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة منذ  تطور يوضح الرسم البياىن التاىل

  ٢٠١١ -٢٠١٠ عام  حىت٢٠٠٥

ة التدريس    تطور أعداد أعضاء هيئ
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   :٢٠١١ حىت العام األكادميى ٢٠٠٦من العام األكادميى دد اخلرجيني كما يوضح الرسم البياىن التاىل ع
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  ٢٠١١ حىت العام األكادميى ٢٠٠٦عدد اخلرجيني من العام األكادميى 

  

تضاعف عدد املسجلني لدرجات الدراسات العليا  الدراسات العليا الذين ميثلون طليعة األمل فقد  مرحلةهذا باإلضافة إيل طالب

  :األخرية كما يوضح الرسم البياىن التاىل سنوات الىف 
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  ٢٠١٢ حىت إمجاىل عدد طالب الدراسات العليا املسجلني للدرجات العلمية املختلفة

الطالب الوافدين  عدد كما تم الكلية بوضع سياسة جلذب الوافدين و جتهيز عيادات إكلينيكية باملبىن اجلديد مما أدى اىل إزدياد
  :سنوات األخرية كما يوضح الرسم البياىن التاىل اللدراسات العليا ىف املسجلني لدرجات ا
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الى الطالب   نسبة الوافدين من إجم

  

  ٢٠١٢ حىت  املسجلني للدرجات العلمية املختلفة الوافدينطالب الدراسات العليانسبة 

  

) سكرتارية/ عاونةامل/ حرفية / فنية / مكتبية / التخصصية (  طبقاً موعام الكلية بإمجايل العاملني باجلهاز اإلداري كما يبلغ 

  . الكلية خبالف عمال  موظف189)(م ٢٠١٠للعام 

امعة عني مشس دوراً هاماً تقوم به ىف دعم مسرية التنمية واملشاركة ىف القضايا كلية طب األسنان جبباإلضافة إىل ما سبق فإن ل 

و عددها  ( وحداا ذات الطابع اخلاصالقومية بكل ما متلكه من قدرات بشرية وتقنية وخربات خمتلفة وذلك من خالل اسهامات

  . خاصة ااالت البحثية و اخلدمية ىف خدمة اتمع وتنمية البيئة ومبا تقدمه من خدمات ىف ااالت املختلفة) وحدات٥

  اجلودة نظم توكيد  ىف جمال الكليةفلسفة : ثالثا

توجيه كافة األنشطة األكادميية واإلدارية واملالية حنو حتقيق اجلودة الشاملة تقوم على نظم  اجلامعة ىف جمال تتبع الكلية فلسفة

رضاء العمالء واألطراف ذات املصلحة مع التطوير والتحسني املستمر جلودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب للوصول م إىل 

من خالل ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام املستويات الىت حتقق التميز التنافسى ىف سوق العمل احمللى واإلقليمي والعاملي ، وذلك 
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بالتوجه حنو املستفيد ، والتحسني والتطوير املستمر ، ومشاركة اإلدارة والعاملني ىف حتقيق اجلودة والتميز ىف األداء ، مع وضع 

  .نظام لتقومي األداء ىف كافة جوانبه مبا حيقق املعايري األكادميية ومعايري اجلودة الشاملة

  -:إىل عدة اعتبارات ميكن إجيازها على النحو التاىلسياسة الكلية خلطة اجلامعة مهية اتباع وترجع أ  

 ىف ظل التغري املستمر ىف احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية بأساليب جديدة ومتطورة -

  .واجه مسرية التطور اتمعىالتنافسية والعوملة مع ابتكار آليات جديدة حلل املشكالت الىت ت

  . تعاظم دور العنصر البشرى املؤهل واملدرب والقادر على االبتكار واإلبداع يف التعامل مع النظام العاملى اجلديد وحتدياته -

 .مسامهة املؤسسات التعليمية ىف تقدم ومنو اتمع بتأثريها على نوعية ومهارة وإمكانيات اخلرجيني -

نولوجيا املعلومات واالتصاالت مما يستلزم ضرورة استخدام صيغ متطورة يف التعليم مثل تطبيق نظم التقدم السريع ىف تك -

 . والتعليم االلكتروىنالتعليم عن بعد

 .للجامعةللكلية و من مث  مما حيسن من نظرة اتمع  تعوق العملية التعليمية بالكليةاإلسهام يف حل كثري من املشكالت الىت -

 .األطراف املعنية ومتطلبات التنمية املستدامةتوقعات التوازن بني  التعليمية تتسم بالواقعية ملقابلة هج الكليةمنابرامج وجعل  -

  .ضرورة البحث عن مصادر متويل ذاتية متعددة لتحسني وتطوير العملية التعليمية والبحثية -

اللتزام بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة مع العمل  ىف سعيها حنو حتقيق مدخل اجلودة الشاملة تعتمد على االكليةومن مث فإن 

 اخلاصة  من خالل اخلطة االستراتيجية و مثيلها باجلامعةلنظم واإلجراءات املتبعة بالكليةعلى حتقيق الترابط والتجانس بني ا

  -: والىت تلتزم باآليت بالكلية

 .ا برسالة وغايات اجلامعة وقيمها وأهدافهأقسامها والتوجه يف إدارة الكلية -

 .املسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد ىف تطبيق ونشر اجلودة -

 .تفعيل العملية التعليمية والبحثية مبا خيدم اتمع والبيئة -

 .حتقيق املساواة والعدالة والشفافية واملرونة الالزمة ىف أسلوب تقدمي اخلدمة مبا يقابل احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة -

 . بني الطالب سواء على املستوى االجتماعى أو الثقاىف مبا حيقق توقعام ويقابل احتياجامبيعىاإلختالف الطالتعامل مع  -
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 .حتديد ااالت احملتملة واملمكنة لتحقيق التميز واإلبداع واالبتكار -

 .ظومة التعليمية والبحثية بالكليةااللتزام بالتحسني والتطوير املستمر جلوانب املن -

 .على املبادرة والتنبؤ باالحتياجات املستقبلية للمجتمعاتباع منهجية قائمة  -

 .املتابعة واملراجعة املستمرة لألداء ىف ضوء األهداف واملعايري املوضوعة -

  االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية  : رابعا

  -:النحو التايل االستراتيجية على جمموعة من االفتراضات األساسية اليت ميكن إجيازها على الكليةتقوم خطة 

 .واحتياجات التنمية املستدامة باتمعاألطراف املعنية توقعات التوازن بني  حتقق  و منتظمةتطوير اخلطة بصورة مشولية -

 لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية ، والفرص (SWOT) واستخدام حتليل ة للكليةبناء اخلطة على الدراسة الذاتي -

 .والتهديدات اخلارجية

 .التطوير املنشودةرنة املرجعية لتحديد احتياجات التحسني لسد الفجوة بني األداء الفعلي وأهداف املقا -

 . وتوفري القوة الدافعة لتنفيذ اخلطة بكفاءة وفاعلية حتسني البيئة التعليمية بالكليةنشر ثقافة اجلودة والتميز يف األداء من أجل -

 . مجيع العمليات واألنشطة بالكليةحسني جودةوضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لت -

 .متتع مجيع العاملني على كافة املستويات باحلق يف املشاركة واملسئولية -

 .وضع مقاييس واضحة لألداء -

 .املتابعة املستمرة لتنفيذ اخلطة االستراتيجية واخلطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسني  -

 .ارجيةاخلداخلية وال راجعةاملالتقييم الدوري من خالل جمموعة  -

 .SWOT) (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اخلارجية مع مراجعة نشر نتائج املتابعة والتقييم -
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  منهجية إعداد اخلطة : ً خامسا

وتكمن أمهية  . Prospective Analysis" التحليل املستقبلى" االستراتيجية على منهجية مركبة هى الكليةتقوم خطة 

 كليةلل" البيئة الداخلية"وحتليل  الستقراء الفرص والتهديدات احملتملة ، للكلية" البيئة اخلارجية" حتليل ملنهجية ىف قدرا علىهذه ا

من حيث كفاءا وقدراا الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، سعياً حنو إحداث التناسق والتعاون بني مجيع األنشطة 

كما أا متدنا بأساس سليم الختاذ القرارت .  وحتقيق رؤيتها املستقبلية وغاياا االستراتيجيةودة للكليةلتنفيذ استراتيجية اجل

 ىف عالقتها ببيئتها وسوق العمل سياً للتخطيط االستراتيجى للكلية ، وبالتاىل تعترب مدخالً أساددةاالستراتيجية وفقاً للمعايري احمل

  .ركة املستجدات على املستوى العاملىواحتياجات التنمية اتمعية وح

 والذى يقوم على Content Analysis" حتليل املضمون"ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت اخلطة احلالية على منهج 

استخدام حتليل الوثائق واللوائح املتصلة بالتعليم اجلامعي ، كما اعتمدت املنهجية على عدد من األدوات البحثية كاالستبيانات 

  . امتام عملية املسح البيئى للكليةرات الرأى وأدوات املقابلة املفتوحة واملقننة ونصف املقننة ىف سبيلواستما

  -: قد اعتمد على ما يلىللكليةوتأسيساً على ما سبق فإن أسلوب العمل ىف اخلطة االستراتيجية 

جارب احمللية واإلقليمية والعاملية وأسس حتليل توجهات ومتطلبات التنمية وسوق العمل ، وكذلك املقارنات املرجعية للت -

 داخل اجلامعة وخارجها األماكن الىت هلا عالقة بتقييم خريج الكلية إىل جانب زيارة عدد من  ،تقوميها واالستفاده منها

 .للتزود مبظلة فكرية تتيح للخطة قاعدة أوسع ونتائج خربات أمشل

ديد إطار حتليلى حلركة املستجدات احمللية واإلقليمية والعاملية وتداعياا فهم سوق العمل وهيكل العمالة واملهن فيه ، مع حت -

 .املتنوعة على القطاعات اتمعية السيما اجلامعية

تهديدات  ، والفرص واللضعف ىف البيئة الداخلية للكلية  لتحديد نقاط القوة واSWOT Analysisاملسح البيئى  -

 .احملتملة اخلارجية هلا

  -:يز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عند إعداد اخلطة االستراتيجية لتوكيد اجلودة باجلامعة كما مت الترك
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دراسة خطة اجلامعة اإلستراتيجية كمدخل أساسى لصياغة خطة الكلية املستقبلية و إلستنباط األفكار و حتديد اليات  -

 .التنفيذ

ز اجلوانب اإلجيابية و السلبية ىف كافة اجلوانب التعليمية و اإلدارية بالكلية و دراسة تقرير املراجعني النظراء و الذى قام بإبرا -

 الذى بدوره أعطى صورة متكاملة عن مدى توافر جوانب رئيسية بالكلية للمضى ىف طريق التطوير و التأهل لإلعتماد

لبيئى للبيانات واملعلومات املرتبطة استمارات واستبيانات للمقابالت الشخصية والىت يرتبط مضموا باألدبيات واملسح ا -

وقد استخدمت تلك املقابالت للوقوف على مدى جودة األداء ىف كافة عناصر منظومة اجلامعة والتعرف . مبوضوع اخلطة

 .على أهم سبل االرتقاء به

 ورموزها من استخدمت مع عدد من قيادات الكلية والىت Brain Storming Methodطريقة العصف الذهىن  -

 والطالب بغية توليد أفكار تعمق من نتائج حتليل مضامني الوثائق واللوائح  الوحداتضاء هيئات التدريس ومديرىأع

 .واملقابالت الشخصية 

 . دراسة مقترحات خرجيى الكلية والقائمني عليهم من أطراف سوق العمل -

 رصد وحتليل احلالة اتمعية واجلامعية تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بني فريق العمل حيث دارت تلك احللقات حول -

الراهنة من حيث التخصصات األكادميية ، واإلمكانات والقدرات املتاحة ، وآليات حتقيق تلك احلالة املبتغاة ، مبا يكفل 

جامعة عني مشس و رسالة الكلية الىت حتقق رؤية توفري عدد من التصورات واخليارات املرغوبة واملمكنة لتحقيق رؤية 

 .وغاياا وأهدافها االستراتيجية

   -: واتساقاً مع رؤية اجلامعة ومنهجية اخلطة املستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت باملراحل التالية   

تشكيل فريق اخلطة بشكل يتضمن كافة التخصصات املعنية باجلودة والتخطيط االستراتيجى اجلامعى ، مث مت توزيع أعضاء  -

 .ة احملددة ىف تلك اخلطةالفريق وفقاً للمنهجي

 .حتديد أهم املصادر وبداية مجع املادة العلمية -

 وما يتعلق ا مع وضع تكليفات ألعضاء الفريق ىف هذا الدراسات املتصلة مبنظومة الكليةحتليل مضمون الوثائق واللوائح و -

 .الصدد
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 .والبيئات احمللية واألقليمية والعامليةللكلية القيام باملسح البيئى  -

 ).املسحية والتحليلية منها واملقابالت(صميم وتطبيق أدوات الدراسة امليدانية ت -

 ).مسودة أوىل للخطة ( حتليل النتائج ورصدها ىف تقرير أوىل  -

  . وعينة من األطراف املعنيةعقد الندوات النقاشية والعصف الذهين بني أعضاء الفريق -

 .طباعته وعرضه ومناقشته وتقدميهكتابة التقرير األوىل بعد التعديالت املقترحة  و -

و مؤشرات األداء و الفترة الزمنية و ترجمة صياغة الخطة التنفيذية بكل مكوناتها من تحديد األهداف و اليات التنفيذ  -

 .األنشطة ماديا

  األطراف أصحاب املصلحة يف اخلطة االستراتيجية  : سادسا

 من العوامل اهلامة لضمان فاعلية اخلطة ، حيث أن مقابلة  Stakeholders)(يعترب حتديد األطراف أصحاب املصلحة  

 و التأهيل للتطوير املستمراحتياجات وتوقعات تلك األطراف من أوىل الضمانات اليت توضح مدى واقعية اخلطة املقترحة 

وميكن حتديد األطراف . بيئة خلدمة اتمع والامهات اليت تقدمها الكلية ومتيز اخلدمة التعليمية والبحثية ومدى املسلإلعنماد

  -:أصحاب املصلحة على النحو التايل 

 .وزارة التعليم العايل -
 .إدارة اجلامعة -

 .أعضاء هيئات التدريس واهليئات املعاونة والعاملون -

 .الطالب -

 .أولياء األمور -

 .املنظمات املختلفة بسوق العمل -

 .املنظمات واهليئات العامة واخلاصة -

 .ةاجلهات احلكومية املختلف -

 .اتمع بوجه عام -
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  )AssessmentsNeed (   :حتديد االحتياجات : سابعا

  :   لتوفري مقومات النجاح للخطة من الالزم حتديد وتقييم االحتياجات الالزمة واليت ميكن توضيحها فيما يلي 

ت املصلحة مع هدف إرضاء مجيع األطراف ذاي املستمر بأسلوب للتطويرإتباع استراتيجية تكاملية متطورة تسعى  .١

 .االلتزام بتوكيد اجلودة والشفافية واملساءلة واملسئولية وحتقيق التميز يف األداء 

 . املختلفة وآليات تنفيذها يف إدارة الكلية وأقسامهانشر ثقافة اجلودة واملعرفة والتميز يف األداء وتطبيق فلسفتها وأدواا .٢

 .لوظيفي لدى مجيع العاملني بالكليةوالوالء واالنتماء وزيادة الرضاء اتنمية القيم اليت تتعلق بالعمل اجلماعي والثقة  .٣

وضع دليل للجودة يشمل اخلطط واهلياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفيذ ونظام لتوثيق  .٤

ه لتلبية احتياجات إجراءات اجلودة وتبسيط إجراءات العمل مع التركيز على العمليات اهلامة واحليوية حبيث توج

 .املستفيد من اخلدمة

حتديد املهارات والقدرات الالزم توافرها يف أعضاء هيئات التدريس  والعاملني والعمل على تنمية تلك املهارات  .٥

 .والقدرات للمستويات املطلوبة عن طريق التدريب املستمر

 . ضمان اجلودةوحدةل يف توفري كيان إداري مسئول عن تطبيق اجلودة وتقييم األداء وهو املمث .٦

 يف جمال توكيد اجلودة ومقارنة األداء مبعايري اجلودة واملعايري جعة لتقييم جهود الكليةوضع نظام داخلي للمتابعة واملرا .٧

 .األكادميية واختاذ إجراءات تصحيحية عند وجود احنرافات يف األداء

البيانات واملعلومات بصورة منتظمة إلجراء الدراسات  تطوير نظام فعال لالتصاالت واملعلومات وأن يتم مجع وتبادل  .٨

 .وحتليل النتائج وحتديد كفاءة وفاعلية اخلطط والتنفيذ

 .وضع نظام لتشجيع ومكافأة التميز يف األداء ونشر التجارب الناجحة .٩

 .التطوير املستمر بالكليةتوفري الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية يف جهود .١٠
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 )Risk Assessment(: ملخاطر تقييم  ا : ثامنا

 جيب حتديد وتقييم املخاطر والعقبات املرتبطة بعملية للتطوير املستمر    لتحقيق النجاح يف تطوير وتنفيذ اخلطة االستراتيجية 

لخطة تصميم وتطوير وتنفيذ اخلطة الختاذ اخلطوات الالزمة للتعامل مع تلك املخاطر والعقبات وتوفري الدعم ومقومات النجاح ل

  :، وميكن توضيح تلك املخاطر والعقبات فيما يلي 

 .عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا ، أو التغري يف أولوياا واجتاهاا -

 . أنشطة اخلطة التنفيذيةلتنفيذ عدم كفاية املوارد الالزمة  -

 .ة املكونة لنظام الكليةاء الفرعيعدم تكامل اخلطة ومشوهلا وحتقيقها للتفاعل املطلوب بني مجيع األجز -

 .عدم توفر نظام ملتابعة تنفيذ وتطبيق آليات اجلودة الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة -

 .اخنفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالت واملعلومات -

 .عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع اخلوف ومقاومة التغيري للعاملني -

 .نفيذ استنفاذ الوقت والبطء يف الت -

 إىل حتقيقها يف جمال توكيد اجلودة والتميز يف تحسني والتطوير اليت تسعى الكليةعدم تضمني مجيع العاملني يف جهود ال -

  . األداء

  )إستراتيجيات اخلطة ( خالل فترة إعداد اخلطةالكليةأولويات    : تاسعاً

 .ر والتحسني املستمر جلودة العملية التعليمية والبحثية ، والعمل على التطويؤسسى للتقدم لالعتماد املضرورة تأهيل الكلية •

 .إستكمال جتهيز مبىن الكلية اجلديد لضمان فاعلية العملية التعليمية خالل فترة تنفيذ اخلطة  •

 . وسوق العمل  جديدة متفاعلة مع احتياجات األطراف املعنيةبرنامج جديد ملرحلة البكالوريوس ذو خمرجاتإنشاء  •

   .خدام التعليم األلكتروىن والتعليم عن بعد ، وتوفري املوارد والبنية الالزمة لتحقيق ذلكالتوسع ىف است •

 . لتدريس ىف الكلية ملواجهة عدم التناسب بني أعداد الطالب وأعضاء هيئة اعاونةألعضاء اهليئة املالتوسع ىف التعينات  •

 والبحثية على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية إلنشاء تفعيل وعقد أتفاقات للعالقات الثقافية مع املؤسسات التعليمية •

 .برامج مشتركة على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا
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االهتمام بقضايا البيئة واتمع والعمل على املسامهة الفاعلة ىف التنمية املستدامة عن طريق  البحثية وتسويق خدمات الكلية •

 .الطابع اخلاص بالكليةالوحدات ذات ات البحوث متعددة التخصصات ، واسهاموث واالهتمام بالتوسع ىف البح

االهتمام بالتدريب املستمر للقيادات ، وأعضاء هيئة التدريس ، واهليئة املعاونة ، والعاملني لرفع الكفاءة والفعالية وحتقيق  •

 .التميز ىف األداء اجلامعى والبحثى وخدمة اتمع والبيئة

اإلنتهاء  ، والعمل على التصدى ملشكلة الزيادة املطردة ىف أعداد الطالب عن طريق حتية للكليةاالهتمام بتحسني البنية الت •

 . من جتهيز مبىن الكلية اجلديد

 .التوسع ىف األنشطة والرعاية الطالبية •

  مراحل اخلطة التنفيذية   : عاشرا
  

 مرحلة ما قبل التأهيل لإلعتماد 
 حىت ٢٠٠٩من (ملرحلة من بداية تنفيذ اخلطة التنفيذية ملشروع التطوير املستمر و التأهيل لإلعتماد و تبدأ هذه ا

٢٠١١(  
  مرحلة ما بعد التأهيل لإلعتماد 

 حىت ٢٠١٢من (و تبدأ هذه املرحلة من اية تنفيذ اخلطة التنفيذية ملشروع التطوير املستمر و التأهيل لإلعتماد 
٢٠١٤(  
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   الثانيالجزء

  كليةالخطة االستراتيجية ل
  جامعة عين شمس -طب األسنان 
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  الكليةرؤيـة ورســالة : أوالً 

)and Strategic Objectives Mission ,Vision ( 

Faculty Vision 

The vision of the Faculty of Dentistry, Ain Shams University is to be a 

nationally and regionally recognized dental school known for innovative 

educational program, committed to cultural diversity, discovery, transfer of 

scientific knowledge, the superior skills of our graduates and the highest 

degree of community service. 

Faculty Mission 

The mission of the Faculty of Dentistry, Ain Shams University is to serve 

the needs of the communities in Egypt and the Middle East by: 

• Educating graduate students, the future dentists or specialists, in an 

interactive way to provide excellence and current knowledge of health 

care.  

• Providing a leadership role in research work to achieve the concept of 

applied scientific research for community needs and to develop and 

modify treatment modalities in the field of dentistry. 

• Providing safe and efficient dental health care service to the public and 

expanding the awareness about dental care as a part of the medical one 

allover the community. 
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Strategic Objectives 

1. Improving and upgrading the Faculty's educational programs to match 

with national as well as international standards. 

2. Educating and training dental graduate students to become competent 

dentists with life-long ethical and social responsibilities. 

3. Providing continuous education opportunities for dental professionals 

to upgrade their scientific knowledge and critical skills. 

4. Strengthen the role of scientific research in enhancing dental 

education, dental-related industries and health care services. 

5. Developing indices for assessment the quality of scientific research 

output. 

6. Increasing the community awareness and participation in determining 

the community needs. 

7. Providing accessible clinical services to satisfy the needs of vulnerable 

groups in society in ways that ensure excellent and high-quality 

service with reasonable expenses. 

8. Ensuring delivery of the dental service in a safe non-hazardous way 

through application of infection control standards. 

9. Emplementing good governance through open and honest 

communication and strong leadership, in a partnership approach. 

10. Developing national centers of excellence in specialized dental 

education, research and health care services. 
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 الرؤية و الرسالة و األهداف اإلستراتيجية

 رؤية الكلية

 جامعة عني مشس أن تكون ىف مصاف املؤسسات التعليمية املعترف ا إقليميا و الىت تتميز –تضطلع كلية طب األسنان 

  الل خريج عصرى ذو مهارات تقنية عاليةبربامج تعليمية مبتكرة ختدم شرائح اتمع املتنوعة من خ

  رسالة الكلية

  تأهيل و تعليم طالب اليوم و أطباء أسنان املستقبل على أحدث النظم و التقنيات للعناية بصحة اإلنسان •

دور قيادى للكلية ىف خدمة اتمع و تنمية البيئة من خالل تدريب و تشجيع الباحثني على إجـراء البحـوث                     •

 صلة مبشكالت اتمعالتطبيقية ذات ال

 التأكيد على العناية الفائقة بصحة الفم و األسنان من خالل تقدمي خدمة عالجية متميزة جلميع شرائح اتمع •

  أهداف الكلية اإلستراتيجية

  حتديث املقررات اخلاصة بالربنامج التعليمى لتواكب املعايري القياسية القومية و الدولية .١

ا أطباء أسنان قادرين على املنافسة ىف سوق العمل على أسس من األخـالق  تدريب خرجيى الكلية ليصبحو  .٢

 املهنية و حتمل املسئولية

 إتاحة الفرصة ألطباء األسنان للتعليم املستمر لتنمية مهارام املهنية و املعرفية .٣

 إستخدام تقنيات البحث العلمى احلديثة لتطوير املؤسسات الصناعية ىف جمال طب األسنان .٤

 ث نظم و معايري قياسية لتقييم البحوث العلميةإستحدا .٥

 تفعيل دور مؤسسات اتمع املدىن ىف حتديد متطلبات اتمع بالتعاون مع الكلية .٦

 تقدمي خدمة عالجية ذات جودة عالية بتكلفة مناسبة جلميع فئات اتمع .٧

 اإللتزام بتأدية خدمة عالجية  مع اإللتزام مبعايري مكافحة العدوى .٨

 ظم اإلدارة احلديثة و مسامهة مجيع فئات املنظومة التعليمية ىف إختاذ القرارتطبيق ن .٩

    إنشاء و تطوير وحدات متخصصة ىف التعليم الطىب ، البحوث العلمية و العناية بالصحة .١٠
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  :توافق رؤية و رسالة الكلية مع رؤية و رسالة اجلامعة

 رؤية الجامعه رؤية الكليه
 مصاف المؤسسات  تضطلع الكليه ان تكون فى-١

التعليميه المعترف بها اقليميا والتى تتميز ببرامج 
 تعليميه مبتكرة

 تسعى جامعه عين شمس الى تحقيق التميز فى -
 مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى

 تخدم شرائح المجتمع المتنوعه من خالل خريج -٢
 عصرى ذو مهارات تقنيه عاليه

تحقيق التنميه  المجتمع و بما يساهم فى خدمه-
هالمستدام  

 رسالة الجامعه رسالة الكليه
 تاهيل وتسليم طالب اليوم واطباء اسنان المستقبل -١

 على احدث النظم والتقنيات للعنايه بصحه االنسان 
 امداد الطالب باحدث مصادر المعرفه والتكنولوجيا -

الحديثه لتنميه قدراتهم فى االبتكار والقيادة والتعليم 
 والمنافسه  الذاتى

 دور قيادى للكليه فى خدمه المجتمع وتنميهالبيئه -٢
من خالل تدريب وتشجيع الباحثين على اجراء 
 البحوث التطبيقيه ذات الصله بمشكالت المجتمع 

 تفعيل دور المراآز والوحدات ذات الطابع الخاص -
 لتقديم الخدمات البحثيه واالستشاريه للمجتمع 

  

داف الجامعه أه أهداف الكليه     
 تحديث المقررات الخاصه بالبرنامج التعليمى -١

 لتواآب المعايير القياسيه القوميه والدوليه 
 التحسين المستمر فى جودة العمليه التعليميه ١/٦

 واالنفتاح على مصادر متنوعه للمعرفه 
 تدريب خريجى الكليه ليصبحوا اطباء قادرين على -٢

  اسس من االخالق المهنيه المنافسه فى سوق العمل على
 امداد الطالب بخدمات تعليميه وتدريبيه ذات ١/٣

جودة عاليه تزيد من قدراتهم التنافسيه فى سوق 
 العمل 

 اتاحه الفرص الطباء االسنان للتعليم المستمر لتنميه -٣
 مهارتهم المهنيه والمعرفيه 

 تشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجى ٣/٣
وافدين لمواصله الدراسه والتعليم بعد الجامعه وال

 التخرج 
 استخدام تقنيات البحث العلمى الحديثه لتطوير -٤

 المؤسسات الصناعيه فى مجال طب االسنان 
 رفع آفاءة وفاعليه جامعه عين شمس آاحد ٣

المراآز البحثيه المتميزة التى تعمل على تنميه 
المشارآه والتعاون مع المؤسسات والمراآز 

ليميه والبحثيه ومؤسسات المجتمع على التع
 المستوى المحلى والعالمى 

 وضع تطبيق نظام لتطوير وقياس االداء فى ٣/٢/١  استخدام نظم ومعايير قياسيه لتقييم البحوث العلميه -٥
 مجال البحوث والدراسات العليا 

 تفعيل دور المؤسسات المجتمع المدنى فى تحديد -٦
اون مع الكليه متطلبات المجتمع بالتع  

 التعاون مع المؤسسات االخرى الجراء ٣/١/٤
البحوث الميدانيه والتطبيقيه والقيام باالستشرات 

 لمواجهه القضايا الوطنيه واالقليميه 
 االلتزام بتاديه خدمه عالجيه مع االلتزام بمعايير -٨

 مكافحه العدوى 
 الترآيز على نشر مبادى اداب واخالقيات ٢/٢

 المهنه 
   تطبيق نظم اإلدارة الحديثة و مساهمة جميع فئات -٩

 المنظومة التعليمية فى إتخاذ القرار

  تطوير الفاعليه التنظيميه واالداريه بالجامعه ٢/٥

 انشاء وتطوير وحدات متخصصه فى التعليم -١٠
 الطبى والبحوث العلميه والعنايه بالصحه 

  تطوير نظام المعلومات بالجامعه والكليات٢/٧
 وزيادة فاعليتها 
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  SWOT Analysis   للكلية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية:  ثانياً 

  حتليل البيئة الداخلية

جامعة عني مشس أن هناك جمموعة من نقاط القوة  -كلية طب األسنان أوضحت نتائج الدراسة الذاتية ل  

كما أظهرت نتائج .  حيقق رسالة الكليةا على النحو الذي واليت ميكن استثمارها وتفعيله تتميز ا الكلية داخلياًاليت

  . يف حتقيق رسالتها وغايتهاد تؤثر على كفاءة وفاعلية الكليةالدراسة بعض نقاط الضعف اليت ق

  Strengthsنقاط القوة   

اقيات  بالعديد من اتفالكليةمنذ إنشائها أدت إىل ارتباط ىف وقت قصري الكليةمسعة أكادميية متميزة حققتها  

 . أخرى داخل مصر و خارجهاامعاتكليات مماثلة جبالتعاون مع 

ساعد على توفري بيئة تعليمية وحبثية فاعلة يتوافر فيه بنية  و معايريمساحات ت ذو موقع متميزمبىن جديد مطور 

 . لرسالتها وأهدافها بكفاءة وفاعليةكنولوجية تساعد على حتقيق الكليةأساسية وت

 .الدراسات العليامبرحلة  وفروع الدراسة تنوع وتعدد ختصصات 

  والندوات العلمية الىت تقوم الكلية بإصدارها العلمية الدوريةوجود قنوات متزايدة للنشر العلمي تتمثل يف 

، فضالً عن تدعيم الباحثني  تعقدها الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع اخلاص  اليتوورش العمل

 .املؤمترات والندوات العلمية الداخلية واخلارجيةوأعضاء هيئة التدريس يف حضور 

جائزة الدولة التشجيعية و جوائز البحوث  ( من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علميةبعضحصول ال 

 .)املمتازة

 .تدعيم وتشجيع البعثات اخلارجية ونظام اإلشراف املشترك واملهمات العلمية 
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بقضايا البحث العلمي وخدمة اتمع وقضايا التنمية واليت من  معنية بالكليةتوافر وحدات ذات طابع خاص  

 . من خالل التعاون مع مواقع اإلنتاج واخلدمات باتمع توفري موارد متجددة للكليةشأا تعظيم قدراا يف

وجود نظام للتحسني املستمر يهدف إىل رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واهليئات املعاونة من خالل توفري  

 .موعة من الربامج التدريبية بشكل منتظم وذلك لالرتقاء مبستوى جودة العملية التعليميةجم

  تسعى لتحقيق أهداف التخطيط االستراتيجيتوافر وحدة لضمان اجلودة بالكليةوجود نظام جودة داخلية و  

 .االرتقاء بقدراا التنافسيةللكلية و تأهيلها لإلعتماد و كذلك 

عليا قادر على منح درجات علمية متنوعة ضمن قواعد وآليات تتوافق مع املعايري وجود نظام دراسات  

 .العاملية 

 والوحدات ذات الطابع ميية واإلدارية املختلفة بالكليةمتثيل أكادميي وإداري وطاليب يف ااالت األكاد 

 .اخلاص

 .ية التعليمية ل الطالب مما يزيد من فاعلية العمتطبيق نظام اموع التراكمي يف تقييم 

 مما يسهم ىف حتسني اإلمكانات املادية ويدعم كذلك حتسني كافة خارجية مشروعات تعاقد الكلية مع 

 .األنشطة التعليمية والبحثية ا

  .Weaknessesنقاط الضعف  

 الكلية داخليا و ربطها باجلامعةضعف كفاية وفاعلية نظم املعلومات واالتصاالت لربط  

 .د بيانات خاصة بأعضاء هيئات التدريس واهليئات املعاونة والعاملني والطالب واخلرجينيعدم استكمال قواع 

لضعف التمويل  نظراً لعدم توافرها كلية برامج التدريس بالضعف استخدام األساليب التكنولوجية احلديثة يف 

 . أخرى  من ناحيةعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامهاإلنقص ومن ناحية املاىل 

 . واجلامعة بعد التخرجلربط اخلرجيني بالكليةغياب سياسة حمددة  
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 من خالل  لزيادة الدخل املتوقع وخدمة اتمع تقدمها الكليةاحلاجة لتفعيل سياسات تسويق اخلدمة اليت 

 .الوحدات ذات الطابع اخلاص

 زيادة األعباء على عضو يؤدى إىلاألمر الذي وأعداد أعضاء هيئة التدريس عدم التناسب بني أعداد الطالب  

 .هيئة التدريس مما يؤثر على اإلنتاج البحثى له

  . على مستوى األنشطة العلمية و الطالبيةعدم وجود تفاعل كاف بني أعضاء هيئة التدريس والطالب 

لبحث االعتماد املبالغ فيه على الكتاب اجلامعي واملذكرات املتواضعة مما يؤدى إىل عدم تنمية مهارات ا 

 .وروح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب ويضعف قدرة الطالب على التعلم الذايت

 العلوم احلديثة والتطور جمال وعدم حتديثها يف إطار احلركة املتسارعة يف  و تكرارهامجود املقررات التدريسية 

 .ق للتكنولوجياوغري املسب

ن االختبارات مع اجتاه معظمه لقياس قدرات احلفظ اقتصار أساليب التقييم املتبعة للطالب على عدد حمدود م 

 .واالسترجاع دون اختبار قدرة الطالب على االستنتاج والتحليل واإلبداع واالبتكار

 . إىل حتديث وتطوير من حيث الدوريات العربية واألجنبيةاملكتبةحاجة  

 .شكالت اتمعية والتنمويةاملحمدودية دور البحوث األكادميية للجامعة يف مواجهة  

 . يف جماالت علمية وحبثية غري تقليديةكليةادرة لتحقيق ميزة تنافسية للغياب التركيز على التخصصات الن 

 .عدم توافر نظام جلذب الطالب الوافدين يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة 

 .بالكليةضعف مستوى التأهيل العلمى والتدريب اإلدارى للموظفني  

  حتليل البيئة اخلارجية

  يف ظل املتغريات الراهنة حملياً وإقليمياً وعاملياً أوضحت نتائج التحليل البيئي أن جامعة عني مشس أمامها العديد من 

للجامعة وحتقيق غاياا وأهدافها االستراتيجية، " املركز التنافسي"الفرص املتاحة واليت ميكن االستفادة منها يف تدعيم 
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 واليت يتحتم على اجلامعة أن حتدد كيفية التعامل معها يف سبيل حتقيقها تملة هناك جمموعة من التهديدات احملكما أن

  .لرسالتها وغاياا

  Opportunities    الفرص املتاحة

 .زيادة االهتمام احمللى واإلقليمي والعاملي بأمهية ضمان اجلودة والتحسني املستمر يف منظومة العملية التعليمية 

 . واالعتماد التعليمجودةن ضمال  القومية يئةاهلإنشاء  

إلنشاء نظام داخلى للجودة و للتطوير املستمر و التأهيل  من وزارة التعليم العاىل طرح مشروعات  

 .لإلعتماد

  .لتوكيد اجلودة مما يساعد على نشر ثقافة اجلودةإنشاء مراكز جامعية  

 .ين القادمني للجامعة من الدول العربية واألفريقية واآلسيويةالنمو املتزايد يف أعداد الطالب الوافد 

إمكانية التوسع يف التعليم املوازى الغتنام الفرصة لزيادة موارد اجلامعة احلالية عن طريق جذب الطالب  

 .القادرين

  Threatsالتهديدات احملتملة    

 مما يزيد من الضغط على اإلمكانيات واملوارد ةكلي أعداد الطالب امللتحقني بالالزيادة املستمرة واملتتالية يف 

 .املتاحة ويؤثر سلبياً على اخلدمات املقدمة للطالب

معيار واحد وهو جمموع الطالب دون مراعاة الرغبة بناء على  ية مكتب التنسيق للطالب على الكلتوزيع 

ىل اخنفاض الدافعية لدى واالستعداد ومدى التناسب بني احتياجات الدراسة وإمكانيات الطالب مما أدى إ

 .الطالب لالبتكار واإلبداع والتميز

 . التعليم الثانوي يف اللغات األجنبيةةالتدهور املستمر يف مستويات الطالب القادمني من مرحل 

 .ة ألعضاء هيئة التدريس من الكليةجذب اجلامعات اخلاص 
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 .اإلعارات املمتدة ألعضاء هيئة التدريس إىل جامعات خارج الوطن 

 .عدم التوازن بني أعداد اخلرجيني من التخصصات املختلفة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل 

تواضع اإلنفاق احلكومي على التعليم اجلامعي مقابل زيادات مضطردة يف أعداد امللتحقني فيه مما يؤثر على  

 .جودة اخلدمية التعليمية املقدمة

 .ث العلمي على مستوى البحوث األساسية والتطبيقيةإحجام أصحاب األعمال عن تدعيم التعليم والبح 

 .زيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلبياً على دافعية الطالب حنو التفوق والتميز 

االعتمادية واالرتباط الوثيق بني التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي وتأثريه على نوعية واستعداد الطالب  

 .بداع واالبتكار والبحث العلميومستواه العلمي والفكري وقدرته على اإل
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  ثالثـــاً

  الغايات واألهداف االستراتيجية
   التنفيذيةطةوالخ
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  لغـــايـــــــــــات ا

  توفير مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم فى تخريج طبيب أسنان عصرى  األولى

  طلبات المجتمع و توجيهها لحل مشكالتهتطوير القدرة البحثية و مواكبتها لمت  الثانية

رفع كفاءة وفاعلية الكلية لتنمية المشاركة والتعاون مع مؤسسات المجتمع على المستوى المحلى لضمان مشاركة مجتمعية   الثالثة
  فعالة

  تطوير الجهاز اإلدارى بالكلية كأحد المحاور الريئسية لضمان جودة العملية التعليمية  الرابعة

  تبنى الكلية لميثاق أخالقى مهنى يضمن خلق جو من العدالة و الشفافية و المساواة  الخامسة
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 جدول يوضح مدى تغطية الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للمؤسسة
 الهدف االستراتيجى الخطة التنفيذية

 آود المخرج آود الهدف االجرائى
.١٢ & .٤ & .٢     .ب المعايير القياسية القومية والدوليةتحديث المقررات الخاصة بالبرنامج التعليمى لتواآ -١  ٤. ٤& . ٢. ٢& . ١. ٢.  
تدريب خريجى الكلية ليصبحوا اطباء أسنان قادرين على المنافسة فى سوق العمل على أسس  -٢

  من االخالق المهنية وتحمل المسئولية
 ٤. ٥& . ١٢. ٣& . ١. ٣. ٧ & .٥& . ٣  

١. ٧  
& . ٣     االسنان للتعليم المستمر لتنمية مهاراتهم المهنية والمعرفيةإتاحة الفرصة ألطباء -٣ ٥.  ٨. ٣ & ٧. ٣ & ٥. ٣ & ٤. ٣ & ٢. ٣ & 

١. ٥ & ٩. ٣  
.٤& . ٣  إستخدام تقنيات البحث العلمى الحديثة لتطوير المؤسسات الصناعية فى مجال طب األسنان-٤  ٧. ٤ & ٦. ٤ & ٥. ٤ & ١١. ٣ & ١٠. ٣  

نظم و معايير قياسية لتقييم البحوث العلمية إستحداث -٥  ٤.  ٣. ٤ & ٢. ٤ & ١. ٤  

.٥& . ١  تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحديد متطلبات المجتمع بالتعاون مع الكلية-٦  ٥. ٥ & ١. ٥ & ٢. ١ & ١٫١  

   تقديم خدمة عالجية ذات جودة عالية بتكلفة مناسبة لجميع فئات المجتمع-٧
 ٥ & .٣.  

 
٢. ٥  &٤. ٣  

. ٧ & .٦    مكافحة العدوىبمعايير اإللتزام بتأدية خدمة عالجية  مع اإللتزام -٨  ١. ٧ & ١. ٦  
 

. ١٠& . ٨& . ٧& . ٦& . ٣  تطبيق نظم اإلدارة الحديثة و مساهمة جميع فئات المنظومة التعليمية فى إتخاذ القرار-٩
 &١١.  

٧. ٣ & ٥. ٣ & ٤. ٣& ٣. ٣ & ٢. ٣ & 
٩. ٣ & ٨. ٣ & ٧. ٣ & ٦. ٣ & ٨. ٣ & 
٢. ٧ & ٥. ٦ & ٤. ٦ & ٣. ٦ & ٢. ٦ & 
١. ١٠ & ٥. ٨ & ٤. ٨   & ٢. ٨ &١. ٨ 

 &٣. ١١ & ٢. ١١ & ١. ١١  
. ١٠& . ٩& . ٨& . ٧& . ٦  إنشاء و تطوير وحدات متخصصة فى التعليم الطبى ، البحوث العلمية و العناية بالصحة-١٠

 &١١.  
١. ٨ & ١. ٧ & ٤. ٦& ٣. ٦ & ١. ٦ & 
١. ١٠ & ٣. ٩ & ٢. ٩ & ١. ٩ & ٤. ٨ 

 &٢. ١١ & ١. ١١ & ٣. ١٠ & ٢. ١٠ 
 &٣. ١١  
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  الخطة التنفيذية 
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  توفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عصرى: الغاية األوىل 
  د و تطبيق معايري أكادميية مناسبة لربنامج البكالوريوستبىن و إعتما): ١(اهلدف 

  

  /املخرجات  األهداف  فترة التنفيذ
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة

  النهاية  البداية

امليزانية  مسئولية التنفيذ
 املطلوبة

مراجعة و تطوير برنامج مرحلـة      . ١. ١. ١
  البكالوريوس بناء على املعايري األكادميية

الشهر 
٤  

الشهر 
٦  

التعليميـة  املخرجات  . ١. ١
املستهدفة لربنامج البكالوريوس   

متوافقة مع املعايري األكادميية و      
ــة  ــة  ألهــداف الكلي مطابق

  .اإلستراتيجية و رؤيتها

االستعانة خببري خارجي لدراسـة.١.١.٢
مدى تطابق الربنـامج و حتقيقـه للمعـايري         

     .(NARS)لقومية األكادميية القياسية ا

وجود معـايري أكادمييـة قياسـية       . ١
بـدأ  معتمدة لربنامج البكـالوريوس ي    

-٢٠١٠تطبيقها من العام األكـادميى      
٢٠١١    

  تقرير اخلبري موثق و معلن. ٢

الشهر 
٤  

الشهر 
٦  

وكيل الكليـة لـشئون      
  التعليم و الطالب

جلنة تطوير نظـم    أعضاء   
  التعلم

٣٥,٠٠٠ 

تدريب منسقى املقـررات علـى      . ١. ٢. ١
  إعداد توصيف املقرر

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

مراجعــة املخرجــات التعليميــة . ٢. ٢. ١
للمقررات و مـدى مطابقتـها ملخرجـات        

  الربنامج

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

إعداد املقررات و حمتواها ىف إطار      . ٣. ٢. ١
  الربنامج املطور 

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

تبىن و إعتماد و    . ١
ــايري   ــق مع تطبي
أكادمييــة مناســبة 
ــامج  لربنــــ

  البكالوريوس

املخرجات التعليميـة   . ٢. ١
املستهدفة للمقررات متوافقـة    
مع املعايري األكادميية و  حتقـق       
املخرجات التعليمية املستهدفة   

  .للربنامج

صياغة و تطبيق طرق تدريس حتقق      . ٤. ٢. ١
  خمرجات تعليمية حمددة

إعتماد توصيف املقـررات  مـن       . ١
بل بداية العام الدراسـى     جملس الكلية ق  

٢٠١١-٢٠١٠  
إعالن طرق التدريس املقترحة على     . ٢

األقسام العلمية متهيدا لتطبيقها ىف بداية      
  ٢٠١١-٢٠١٠ العام الدراسى

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

وكيل الكليـة لـشئون      
 التعليم و الطالب

جلنة تطوير نظـم    أعضاء   
  التعلم

٢٥,٠٠٠ 
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  يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عصرىتوفري مناخ جيد : الغاية األوىل 
  تطوير نظم تقومي الطالب) : ٢(اهلدف 

  

  /املخرجات  األهداف  فترة التنفيذ
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة

  النهاية  البداية

امليزانية  مسئولية التنفيذ
 املطلوبة

 تشكيل جلنة تطوير نظم التقييم و . ١. ١. ٢
اإلمتحانات

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
 جلنة تطوير نظم التعلمأعضاء  
  أعضاء جلنة تطوير نظم التقييم 

 تطوير نظام اإلختبارات و . ٢. ١. ٢
اإلمتحانات و تقييم الطالب و تصميم مناذج 

 موحدة على مستوى الكلية  

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

  جلنة تطوير نظم التقييمأعضاء  

تدريب و تأهيل أعضاء هيئة . ٣. ١. ٢
التدريس على نظم التقييم املطورة

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

  أعضاء جلنة تطوير نظم التقييم 

قياس مستوى رضا الطالب عن .   ٤. ١. ٢
نظام التقييم احلديث

الشهر 
١٠ 

الشهر  
١٢ 

  جلنة تطوير املناهج بوحدة اجلودة 

تطوير . ٢
نظم تقومي 
   الطالب

نظام تقومي .١ .٢
الطالب يقيس مجيع 
مهارات املخرجات 
 التعليمية املستهدفة

االستعانة مبمتحنني خارجيني يف . ٥. ١. ٢
تقييم الطالب ىف كل مقرر دراسي 

وجود نظام تقومي مطـور موثـق و        . ١
معتمد يتوافق مع املعايري األكادميية و حيقق       

  .املخرجات التعليمية املستهدفة
 هيئة  نتائج الدورات التدريبية ألعضاء   . ٢

التدريس هلا مردود إجياىب على إلتزام هيئة       
  .التدريس بتطبيق النظم احلديثة للتقييم

تقارير جلنة التطوير ىف ايـة العـام        . ٣
الدراسى القادم توضح جنـاح منظومـة       

  .التقومي  املطورة
نتائج استبيان رأى الطالب موثقـة و       . ٤

  .معلنة
تقارير املمتحنني اخلارجيني الـسنوية     . ٥
  .  لنة و موثقةمع

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٢ 

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
 جلنة تطوير نظم التعلمأعضاء  

  

٥٠,٠٠٠ 
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  رىتوفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عص: الغاية األوىل 
  األرتقاء جبودة فرص التعلم) : ٣(اهلدف 

  

  /املخرجات  األهداف  فترة التنفيذ
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة

  النهاية  البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

ى  اكادمي وضع تصور لنظام  إرشاد. ١. ١. ٣
للطالب مالئم لطبيعة الدراسة بالكلية و نسبة 

.الطالب ألعضاء هيئة التدريس

الشهر ٤الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  جلنة تطوير نظم التعلمأعضاء  

التوسع ىف تشكيل األسر الطالبية و . ٢. ١. ٣
تصميم جملة احلائط لعرض األراء  

الشهر ٤الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  أعضاء إدارة رعاية الشباب 

إعداد دليل الطالب يف بداية العام . ٣. ١. ٣
الدراسي

الشهر ٤الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  أعضاء إدارة رعاية الشباب 

إعداد خطة للتعامل مع الطالب . ٤. ١. ٣
املعرضني للرسوب مبكرا من خالل متابعة ملف 

الطالب من املشرف األكادميى

الشهر ٤الشهر 
٦ 

 يل الكلية لشئون التعليم و الطالبوك 
  جلنة تطوير نظم التعلمأعضاء  

إقتراح خطة إحتاد الطالب يف التعاون . ٥. ١. ٣
مع إدارة الكلية فيما خيص تفعيل دوره ىف األنشطة 

الطالبية 

الشهر ٤الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
 أعضاء إحتاد الطالب 

  

األرتقاء . ٣
جبودة فرص  

  التعلم

كفاءة نظام . ١. ٣
.دعم الطالب  

 قوائم حتقق لقياس و تقييم تصميم. ٦. ١. ٣
مستوى رضا الطالب عن مستوى الدعم اإلكادميى 

توثيق و إعالن نظـام اإلرشـاد       . ١
األكادميي للطالب ىف بدايـة العـام       

  ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 
نتائج االجتماعات مع الطـالب     . ٢

  معلنة و موثقة   
وجود دليل للطالب متوفر به كافة      . ٣

  املعلومات عن الكلية
وجود ملف للطالب موضح بـه      . ٤

كافة األنشطة و نتائج التقييم الدورية      
له ىف املقـررات الدراسـية و ذلـك         

  للمتابعة الدورية و تقييم أداؤه
نتائج حماضر اجتماعـات إحتـاد      . ٥

  الطالب موثقة و معلنة للطالب
نتائج حتليل رأى الطالب تعكـس      . ٧

تفاعل الطالب مع مـستوى الـدعم       
  ميا و معنويااملقدم اليهم عل

الشهر ٧الشهر 
٩ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  أعضاء وحدة اجلودة 

٦٠,٠٠٠ 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
< <

< <Ö<íè„éËßjÖ]<íŞ¤]íéréi]‰÷]<íŞ~×  
 شمسجامعة عين -آلية طب األسنان  

 43 

  توفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عصرى: الغاية األوىل 
  األرتقاء جبودة فرص التعلم: ) ٣(اهلدف 

  /املخرجات  األهداف  فترة التنفيذ
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة

  النهاية  البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

ناهج و احملاضرات الدراسية ىف وضع امل. ١. ٢. ٣
صورة الكترونية مبوقع الكلية على موقع الكلية 

بشبكة األنترنت 

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

  أعضاء وحدة تكنولوجيا املعلومات 

استخدام موقع الكلية يف إعداد الطالب . ٢. ٢. ٣
للمتطلبات التعليمية املقررة من األقسام العلمية و 

كجزء من املنهج الدراسيإجراء األحباث 

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  جلنة تطوير نظم التعلمأعضاء  

إستراتيجية . ٢. ٣
التعليم و التعلم حتقق 

أهداف الكلية و 
 رسالتها

 

ن للطالب مراجعة بااتنظيم جمموعات . ١. ٣. ٣
املتعثرين دراسيا

حماضرات أعضاء هيئة التـدريس     . ١
  متاحة بصورة الكترونية

إضافة جماالت جديـدة للـتعلم      . ٢
  الذاتى داخل الربنامج التعليمى  

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
  أعضاء هيئة التدريس 

٣٠,٠٠٠ 

تنظيم العمل مبعمل كمبيوتر الطلبة . ٢. ٣. ٣
كأحد قنوات التغلب على الكثافة العددية للطالب 

 املعلومات بالكلية حتت إشراف وحدة تكنولوجيا
لنشر مفهوم التعليم اإللكتروين

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

  عضاء وحدة تكنولوجيا املعلوماتأ 

األرتقاء . ٣
جبودة فرص  
 التعلم

 
خطة تطبيقية . ٣. ٣

للتعامل مع مشاكل 
  التعليم

 دراسة مدى كفاية أعضاء هيئة . ٣. ٣. ٣
ووضع التدريس من حيث العدد و التخصصات 

خطة لسد النقص ىف بعض التخصصات لسد النقص 
ىف اعداد هيئة التدريس و معاونوهم

إقبال الطلبـة املتعثـرين علـى       . ١
جمموعات التقوية الىت تنظمها األقسام     

  من بداية العام الدراسى
تشغيل معمل الكمبيوتر بـاملبىن     . ٢

  اجلديد  
إستيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس     . ٣

     و معاونوهم اىل الطالب

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 
 مدير وحدة اجلودة 

  

٣٠,٠٠٠ 
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  توفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عصرى: الغاية األوىل 
  األرتقاء جبودة فرص التعلم) : ٣(اهلدف 

  

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  هايةالن البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

حتديد مدى  كفاية األجهزة و . ١. ٤. ٣
املعدات للعملية التعليمية على مستوى املعامل و 

العيادات

الشهر 
١ 

الشهر 
   الطبية و العامةفنيو الصيانة  ٣

مال النقص ىف األجهزة استك. ٢. ٤. ٣
 و تركيب وحدات األسنان اجلديدة واملعدات 

  بعيادات الكلية اجلديدة

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

  عميد الكلية 
  وكيل الكلية للتعليم و الطالب 
  املدير التنفيذى ملشروع التطوير 

تأهيل وتدريب فنيو الصيانة بالكلية . ٣. ٤. ٣
شركات بعقد دورات تدريبية بالتعاون مع ال

املوردة لألجهزة  

الشهر 
٤ 

الشهر 
  جلنة التدريب بوحدة اجلودة  ٦

معامل للطلبة . ٤. ٣
وعيادات  باملبىن 

اجلديد للكلية جمهزة و 
 مطورة

وضع الية لتنفيذ خطة الصيانة بالكلية.٣.٤.٤
 و إصالح التالف من األجهزة و املعدات

وجود تقرير مفصل عن مدى كفايـة       . ١
  األجهزة كما و كيفا 

 وحدات األسنان اجلديدة ىف     بدء تشغيل . ٢
  عيادات الدور األول و الثاىن

وجود خطة للصيانة ملعامل و عيـادات       . ٣
  الكلية مبواعيد و تقارير حمددة

تقاريرتدريب فنيو الصيانة بالكلية موثقة     . ٤
  و ذات مردود إجياىب    

الشهر
٤ 

الشهر
٩ 

 وكيل الكلية للمجتمع و البيئة 
   الطبية و العامةفنيو الصيانة 

٥,٢٠٠.000 

وضع خطة لتوفري اماكن الزمة . ١. ٥. ٣
للطالب ملزاولة النشاط الثقاىف والرياضى 

واالجتماعى 

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

  وكيل الكلية للتعليم و الطالب 
  ارة رعاية الشبابإد 

ــاء . ٣ األرتق
جبودة فـرص   
 التعلم

أماكن مناسبة . ٥. ٣
ة الطالبيةلألنشط  

جتهيز هذه األماكن مبا يناسب. ٣.٥.٢
االنشطة الطالبية 

ــاىف والرياضــى . ١ ــاتج الثق ــادة الن زي
  واالجتماعى للطالب

حصول طالب الكلية علـى مراكـز       . ٢
الشهر   متقدمة ىف املسابقات املختلفة

٤ 
الشهر
٦ 

 وكيل الكلية للتعليم و الطالب 
  املدير التنفيذى ملشروع التطوير 

10٠,٠٠٠ 
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   أسنان عصرىتوفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب: الغاية األوىل 
  األرتقاء جبودة فرص التعلم) : ٣(اهلدف 

  

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

وضع خطة عمل لوحدة تكنولوجيـا      . ١. ٦. ٣
  املعلومات  

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

توفر وسائل . ٦. ٣
االتصال احلديثة ونظم 

 املعلومات
حتديث موقع الكلية علـى شـبكة       . ٢. ٦. ٣

  اإلنترنت بصفة سنوية 

توثيق خطة عمل وحدة تكنولوجيا . ١
املعلومات

موقع الكلية على اإلنترنت يعمل بكفاءة . ٢
مستمرة و ميد املستفيدين بكل املعلومات 

املطلوبة عن الكلية
اإلنترنت بأدوار بدء عمل شبكة . . ٣

الكلية املختلفة

الشهر 
١ 

الشهر 
 ٢٥.000  ء وحدة تكنولوجيا املعلوماتمدير و أعضا  ٣

تدريب أمناء املكتبة على نظم املكتبة      .  ١. ٧. ٣
 اإللكترونية

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

  جلنة التدريب بوحدة اجلودة 

ــة .  ٢. ٧. ٣ ــة باملكتب ــة الكلي ــط مكتب رب
  اإللكترونية باجلامعة

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

كفاية مكتبة . ٧. ٣
الكلية من حيث عدد 

و نوعية املراجع 
 العلمية

  راجع العلميةسد العجز ىف امل. ٣. ٧. ٣

   للطالبوفرة املراجع العلمية. ١
 من  و هيئة التدريسإستفادة الطالب. ٢

 نظام املكتبة اإللكترونية

الشهر
٧ 

الشهر
٩ 

 أعضاء جلنة املكتبة 

  أمناء املكتبة 

٣٥,٠٠٠ 

 جتهيز مكان مناسب ملعمل الكمبيوتر . ١. ٨. ٣
الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

ــاء . ٣ األرتق
جبودة فـرص   
 التعلم

 معمل . ٨. ٣
كمبيوتر للطالب ىف 
 مبىن الكلية اجلديد
 جمهز و مطور

تزويد املعمل بـأجهزة كمبيـوتر و       . ٢. ٨. ٣
  توصيل شبكة الربط باجلامعة

  إنتظام العمل مبعمل الكمبيوتر. ١
اإلستفادة من مشروع ميكنـة الـنظم       . ٢

 (MIS)اإلدارية 
 

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

  و الطالبوكيل الكلية للتعليم  

  املدير التنفيذى ملشروع التطوير 

150.000 
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  توفري مناخ جيد يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية و يسهم ىف ختريج طبيب أسنان عصرى: الغاية األوىل 
  رتقاء جبودة فرص التعلماأل) : ٣(اهلدف 

  

  /املخرجات  األهداف  فترة التنفيذ
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة

  النهاية  البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

  اجلافـة  عاملامل أماكن إنشاء    جتهيز. ١. ٩. ٣
    طب األسنانتكنولوجيال

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

ــل  . ٢. ٩. ٣ ــدات معام ــتكمال مع اس
  التكنولوجيا 

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

استكمال جتهيز قاعات احملاضرات.٣.٩.٣
  بالوسائل التعليمية 

الشهر
٤ 

الشهر
٦ 

 عميد الكلية 

 وكيل الكلية للتعليم و الطالب 

  املدير التنفيذى ملشروع التطوير 

معامل و . ٩. ٣
قاعات حماضرات 
تكنولوجيا طب 

األسنان جمهزة باملبىن 
 اجلديد

عداد فريق فنيو املعامل و تدريبهمإ.٣.٩.٤
  على صيانة معدات املعامل

كفاية معدات املعامل من حيث العدد      . ١
  و حتقيقها للنسبة املئوية املقررة لكل طالب 

 مسعية  قاعات احملاضرات جمهزة بوسائل   . ٢
    حديثة  و أجهزة تعليميةو بصرية

تقارير الدورات التدريبية لفنيو املعامل . ٣
موثقة و مفعلة

الشهر
٩ 

الشهر
١٢ 

  جلنة التدريب بوحدة اجلودة 

61٥.000 

العتماد الكتاب اجلامعي   وضع آلية   .١. ١٠. ٣
  من جمالس األقسام العلمية

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

راجع لتشجيع الطالـب    توفري امل . ٢. ١٠. ٣
  على اإلعتماد على الكتب املرجعية العاملية

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

األرتقاء . ٣
جبودة فرص  
 التعلم

تطوير . ١٠. ٣
الكتاب اجلامعي طبقا 

  ملعايري اإلعتماد

وضع ضوابط لتـوفري الكتـاب.٣.١٠.٣
  اجلامعى ىف صورة إلكترونية

% ٢٥وجود ناشر و رقم إيداع لنسبة       . ١
  ن الكتب باألقسام العلميةم
املراجع العلميـة العامليـة حمـددة و        . ٢

  مذكورة ىف توصيف املقرر
تعدد مصادر املعرفة للطالب من خالل      . ٣

  مكتبة الكلية و موقع الكلية على األنترنت
الشهر
٤ 

الشهر
٦ 

  وكيل الكلية للتعليم و الطالب 

  رؤساء األقسام العلمية 

50.000 
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  الفاعلية التعليمية لتخريج طبيب أسنان مواكب إلحتياجات سوق العملتطوير  : األوىلالغاية 
  األرتقاء جبودة فرص التعلم): ٣(اهلدف 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

إعداد قائمة إستقصاء عن رضـاء      . ١. ١١. ٣
  طالب عن مصادر التعلم الذاتىال

الشهر 
١٩ 

الشهر 
٢١ 

 إعداد قائمة إستقصاء عن رضـاء       .٢. ١١. ٣
الطالب عن تعامل الكلية مع مشكالت التعليم و        

  التعلم

الشهر 
١٩ 

الشهر 
٢١ 

 إعداد قائمة إستقصاء عن رضـاء       . ٣. ١١. ٣
  الطالب عن التدريب امليداىن و القوافل العالجية

الشهر 
٢٢ 

الشهر 
٢٤ 

ضـاء   إعداد قائمة إستقصاء عن ر     .٤. ١١. ٣
  الطالب عن أساليب التقومي

الشهر 
٢٢ 

الشهر 
٢٤ 

 إعداد قائمة إستقصاء عن رضـاء       .٥. ١١. ٣
  الطالب عن إدارة اإلمتحانات

الشهر 
٢٥ 

الشهر 
٢٧ 

إلية معتمدة .١١. ٣
 لقياس رضاء الطالب

 إعداد قائمة إستقصاء عن رضـاء.٣.١١.٦
الطالب عن كفاية مصادر و تسهيالت التعليم و        

  التعلم

  .نتائج قوائم االستقصاء موثقة و معلنة. ١
وجود نظام داخلـي لتحليـل نتـائج        . ٢

  .   االستقصاء و استخالص النتائج

الشهر 
٢٥ 

الشهر 
٢٧ 

 وكيل الكلية للتعليم و الطالب 
 املدير التنفيذى ملشروع التطوير 
 مدير وحدة اجلودة 
  أعضاء إحتاد الطالب 

3٥.000 

اإلستعانة مبقيمني خارجيني ملراجعة    . ١. ١٢. ٣
  الربنامج التعليمى ملرحلة البكالوريوس و مقرراته

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

األرتقاء . ٣
جبودة فرص 
 التعلم

مراجعة . ١٢. ٣
للعملية خارجية فعالة 
 التعليمية

لإلستفادة مـن تقـاريرةوضع آلي.2.٣.١٢
  املراجعني اخلارجيني

  تقرير املقيم اخلارجى موثق و معتمد. ١
اإلستفادة من تقرير املقيم اخلـارجى ىف       . ٢

معاجلة أوجه القصور من خـالل خطـط        
 يةالتحسني املستقبل

الشهر
١٠ 

الشهر
١٢ 

 وكيل الكلية للتعليم و الطالب 
 املدير التنفيذى ملشروع التطوير 
 مدير وحدة اجلودة 
  منسقى املقررات 

2٥.000 
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  لبات اتمع و توجيهها حلل مشكالتهتطوير القدرة البحثية و مواكبتها ملتط: الغاية الثانية 
   الدراسات العليابرامجتطوير منظومة ): ١(اهلدف 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

امليزانية  مسئولية التنفيذ
 املطلوبة

توصيف برامج الدراسـات العليـا      . ١. ١. ١
 برنامج متهيـدا    ١٣لدرجة املاجستري و عددها     
   ٢٠١١-٢٠١٠لتطبيقها ىف العام األكادميى 

الشهر 
٤ 

الشهر 
9 

توصيف مقررات بـرامج درجـة      . ٢. ١. ١
  املاجستري

الشهر 
10 

الشهر 
15 

توصيف برامج الدراسـات العليـا      . ٣. ١. ١
 برنامج متهيـدا    ١٣لدرجة الدكتوراه و عددها     
   ٢٠١٢-٢٠١١لتطبيقها ىف العام األكادميى 

الشهر 
٤ 

الشهر 
9 

  توصيف مقررات برامج الدكتوراه .٤. ١ .١
الشهر 
10 

الشهر 
15 

الدراسـات  دبلـوم   توصيف برامج   . ٥. ١. ١
 متهيدا لتطبيقها ىف العام      برنامج ٨العليا و عددها    

   ٢٠١٢-٢٠١١األكادميى 

الشهر 
٤ 

الشهر 
9 

  لدبلومتوصيف مقررات برامج ا.٦. ١. ١
الشهر 
10 

الشهر 
15 

تطوير منظومة . ١
 الدراسات برامج

 العليا

مية خمرجات تعلي. ١. ١
مستهدفة لربامج الدراسات 
العليا ختدم أهداف الكلية و 
 تتمشى مع خطتها اإلستراتيجية

 الستعانة خببري يف توصيف الـربامج     ا.٧. ١. ١
   لتدريب منسقى املقررات على خريطة املناهج

  توصـيف   ملراجعـة  املراجعنيتقرير  . ١
  .الربامج موثق و معتمد

وجود مصفوفة بـرامج موثقـة و       . ٣
  برنامج ماجـستري و    ١٣معتمدة لعدد   
  دبلوم برامج ٨ دكتوراه و

زيادة إقبال طالب الدراسات العليـا      . ٤
  على التسجيل للدرجات العلمية املختلفة

الشهر 
4 

الشهر 
6 

وكيل الكلية لشئون    
  الدراسات العليا

جلنة تطـوير   أعضاء   
بــرامج الدراســات 

 العليا
ــدير الت  ــذى امل نفي

 ملشروع التطوير
  مدير وحدة اجلودة 

٥٠,٠٠٠ 
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  تطوير القدرة البحثية و مواكبتها ملتطلبات اتمع و توجيهها حلل مشكالته: الغاية الثانية 
  تطوير منظومة البحث العلمي): ٢(اهلدف 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  رات النجاحمؤش األنشطة
  النهاية البداية

امليزانية  مسئولية التنفيذ
 املطلوبة

مراجعة و حتديث اخلطـة البحثيـة       . ١. ١. ٢
  احلالية 

الشهر 
١٣ 

الشهر 
١٥ 

خطة حبثية موثقة. ١. ٢  
تنفيذ اخلطة البحثيةوضع الية لضمان.٢.١.٢
  د مراجعتها و حتديثهابع

وجود إلية موثقة و معتمـدة مـن        . ١ 
جملس الكلية عن كفاءة اخلطة البحثية و       

الشهر  نفيذها و حتقيقها لرسالة الكليةمدى ت
١٦ 

الشهر
١٨ 

2٥,٠٠٠ 

إجراء األحباث العلميـة املـشتركة      .  ١. ٢. ٢
  على مستوى أقسام الكلية املختلفة

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

 تدريبية عن تنميـة     دورات  إعداد    . ٢. ٢. ٢
  مهارات منهجية البحث

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٢ 

قاعدة بيانـات للبحـوث      إنشاء    . ٣. ٢. ٢
   النشورة حمليا و دولياالعلمية

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

أحباث علمية ذات . ٢. ٢
 مقاييس عاملية

كأحـد    للكلية حتديث الة العلمية  . ٤. ٢. ٢
  منافذ البحث العلمى

تنفيذ الربنامج التدرييب و وجود نتائج      . ١
  حتليلية عنه

   العلميةوجود قاعدة بيانات لألحباث. ٢
ة املئوية الباحثني الناشرين    زيادة النسب . ٣

  ألحباثهم دوليا
 هيئاتالنجاح يف عقد اتفاقيات مع      . ٤

  أخرى حبثية
وجود رقم دوىل للمجلـة العلميـة       . ٥

  للكلية

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٢ 

٥٠.000 

 و   منظومة الـدعم املـادي     إقتراح. ١. ٣. ٢
  لباحثني على مستوى الكلية و اجلامعة لعنوىامل

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٢ 

تطوير منظومة .  ٢
 البحث العلمي

توثيق و تطبيق معايري . ٣. ٢
إعداد تقارير دورية عـن األحبـاث       . ٢. ٣. ٢الدعم املادي و املعنوي للباحثني

ة باخلارج و حتفيز الباحثني على النـشر        املنشور

اإلعالن عن أسس و معايري الـدعم       . ١
  املادي و املعنوى للباحثني

احلاصلني علـى   زيادة أعداد الباحثني    .٢
% ٢٥جائزة النشر الدوىل سنويا بنسبة      

  على األقل

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٢ 

وكيــل الكليــة لــشئون  
  الدراسات العليا

بـرامج  جلنة تطوير   أعضاء   
 الدراسات العليا

املدير التنفيذى ملـشروع     
 التطوير

 مدير وحدة اجلودة 
مدير وحـدة تكنولوجيـا      

  املعلومات

2٥,٠٠٠ 
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  رفع كفاءة وفاعلية الكلية لتنمية املشاركة والتعاون مع مؤسسات اتمع على املستوى احمللى لضمان مشاركة جمتمعية فعالة: لغاية الثالثة ا
  زيادة فعالية املشاركة اتمعية): ١(اهلدف 

  الدوىل

النجاحاألنشطة/املخرجاتاألهداف مؤشرات
 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ  فترة التنفيذ

  النهاية البداية
وضع برنامج متكامل و تنفيذ عـدد       . ١. ١. ١
  ٢٠١٠-٢٠٠٩ قوافل عالجية العام الدراسى ٣

الشهر 
٧ 

الشهر 
١٢ 

 ٣وضع برنـامج و تنفيـذ عـدد         . ٢. ١. ١
  زيارات ميدانية ملؤسسات اتمع املدين 

الشهر 
١٣ 

الشهر 
١٨ 

برامج موثقة خلدمة . ١. ١
 اتمع وتنمية البيئة

تنفيذ محالت توعية داخل الكلية و.١.١.٣
  خارجها بصورة دورية

توثيق و تنفيذ القوافـل العالجيـة       . ١
  سنويا
  تنفيذ زيارات ميدانية متعددة . ٢
تقارير احلمالت و الزيارات موثقة و      . ٣

الشهر  معلنة  
٧ 

الشهر 
١٢ 

12٥,٠٠٠ 

تشكيل اهليكل اإلداري و التنظيمي     . ١. ٢. ١
  للوحدة  

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

  حتديد املهام اخلاصة بالوحدة . ٢. ٢. ١
الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

وحدة إدارية حديثة . ٢. ١
  و البيئةمعخلدمة ات

ـ     . ٣. ٢. ١ دمات وضع آلية لقياس مستوى اخل
  عن طريق قوائم حتققاملؤداة من الوحدة 

اهليكل االدارى للوحدة معتمـد و      .  ١
خدمات الوحدة معلنة وموثقة من جملس      

  الكلية

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

2٥,٠٠٠ 

 زيادة فعالية -١
 املشاركة اتمعية

إلية معتمدة لضمان . ٣. ١
 تفاعل الكلية مع اتمع

قياس مستوى رضـاء مؤسـسات      . ١. ٣. ١
  اتمع عن خريج الكلية

حتليل نتائج االستقصاءات موثـق و      . ١
  معلن

الشهر 
١٣ 

الشهر 
١٥ 

اتمع وكيل الكلية لشئون     
  و البيئة

املـشاركة  جلنـة   أعضاء   
 اتمعية

املدير التنفيذى ملـشروع     
 التطوير

 مدير وحدة اجلودة 
دير وحدة خدمة اتمع و     م 

  البيئة

2٠,٠٠٠ 
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  رفع كفاءة وفاعلية الكلية لتنمية املشاركة والتعاون مع مؤسسات اتمع على املستوى احمللى لضمان مشاركة جمتمعية فعالة: الغاية الثالثة 
  تفاعل إجياىب خلريج الكلية مع مؤسسات اتمع): ٢(اهلدف 

ضـاء مؤسـسات    قياس مستوى ر  . ٢. ٣. ١
   اتمع عن اخلدمات املؤداة من الكلية

الشهر 
١٦ 

الشهر 
١٨ 

النجاحاألنشطة/املخرجاتاألهداف مؤشرات
 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ  فترة التنفيذ

  النهاية البداية
و إعتماد   وحدة متابعة اخلرجيني     إنشاء. ١. ١. ٢

  خطتها
الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

  إنشاء قاعدة بيانات للخرجيني اجلدد .٢. ١. ٢
الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

وضع برامج تدريبية بغرض تعريـف      . ٣. ١. ٢
طالب البكالوريوس بسوق العمـل و كيفيـة        

  التعامل مع املريض

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

نظام فعال ملتابعة اخلرجيني. ١. ٢

  إصدار دليل اخلرجيني سنويا. ٤. ١. ٢

 و  وثيق و إعالن رؤية و أهـداف      ت. ١
  وحدة متابعة اخلرجينيخطة العمل ل

  وجود قاعدة بيانات للخرجيني. ٢
اشتراك أكرب عدد ممكن من طالب      . ٣

البكالوريوس و أطباء االمتياز يف برامج      
  إعداد اخلريج

وجود دليل للخـرجيني و أمـاكن       . ٤
الشهر عملهم مبؤسسات اتمع املدين املختلفة 

٧ 
الشهر 
٩ 

2٥,٠٠٠ 
 
 

 بغـرض   عقد إجتماعـات سـنوية    . ١. ٢. ٢
مشاركة األطراف املعنية املختلفة يف جلنة مراجعة       

  و حتديث الربنامج 

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

تفاعل إجياىب  -٢
خلريج الكلية مع 
 مؤسسات اتمع

خمرجات الربنامج . ٢. ٢
التعليمي للكلية مواكبة 
 الحتياجات سوق العمل

إجراء دراسة عن  احتياجات سـوق       . ٢. ٢. ٢
  العمل طبقا للمتغريات اإلقليمية 

 تقارير املستفيدين موثقة و معلنة.١
وجود آلية واضحة و معتمدة مـن       . ٢

جملس الكلية عن سياسة حتديث الربنامج    
  التعليمي

دراسة إلضافة ختصـصات    نتائج ال . ٣
م قةجديدة مط و ثقة

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

اتمع وكيل الكلية لشئون     
  و البيئة

املـشاركة  جلنـة   أعضاء   
 اتمعية

املدير التنفيذى ملـشروع     
 التطوير

 مدير وحدة اجلودة 
مدير وحدة خدمة اتمع و      

 البيئة
  مدير وحدة متابعة اخلرجيني 

2٥,٠٠٠ 
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  تطوير اجلهاز اإلدارى بالكلية كأحد احملاور الريئسية لضمان جودة العملية التعليمية: الغاية الرابعة 
   للكليةيكل اإلدارىتطوير اهل): ١(اهلدف 

دراسة إضافة ختصصات جديدة على     . ٣. ٢. ٢
مطلوبـة لـسوق    مستوى طلبة الدراسات العليا     

العمل و تتمشى مـع املـتغريات و التحـديات          
  اإلقليمية

الشهر   وثقة و مطبقةجديدة م
٧ 

الشهر 
٩ 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

إنــشاء وحــدة إدارة األزمــات و . ١. ١. ١
  الكوارث 

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

مراجعة و حتديث اهليكل التنظيمي و      . ٢. ١. ١
  اإلداري لوحدة اجلودة 

الشهر 
١ 

شهر ال
٣ 

الشهر   إنشاء وحدة التدريب بالكلية . ٣. ١. ١
١ 

الشهر 
٣ 

وضع الئحة إدارية و مالية جلميـع       . ٤. .١. ١
  الوحدات و اللجان اجلديدة 

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

إدارات جديدة فعالة . ١. .١
 داخل اهليكل التنظيمى

 

 إعداد دليل التوصيف الوظيفي جلميع١.١.٥
  الوظائف بالكلية

وجود هيكل تنظيمي معتمـد مـن       . ١
  جملس الكلية جلميع الوحدات املستحدثة

اعتماد الالئحة اإلدارية و املالية مـن       . ٢
  جملس الكلية

لكلية عن  زيادة وعى مجيع العاملني با    . ٣
أسس اختيار القيادات، مهام العـاملني      

  بالكلية و مسئوليام

الشهر
٤ 

الشهر 
٩ 

2٠,٠٠٠ 

ــة . ١. ٢. ١ ــات التدريبي ــد االحتياج حتدي
  للقيادات احلالية و املستقبلية

الشهر 
٦ 

الشهر 
٩ 

ل يكتطوير اهل.  ١
  للكليةاإلدارى

ع على   منط قيادى يشج   .٢. ١
التفاعل و األبتكار, املشاركة  

وضع خطة لتنمية املهارات اإلدارية     . ٢. ٢. ١
  الية و املستقبليةللقيادات احل

وجود خطة و نظم موثقة و معلنـة.١
  لتدريب و تنمية املهارات و املتابعة 

 دورات تدريبية و ورش عمل      تقارير .٢
  موثقة لتنمية املهارات

ادات  ارتفاع املستوى األدارى للقيـ.٣

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

 عميد الكلية 

املدير التنفيذى ملشروع    
 التطوير

 مدير وحدة اجلودة 
مدير وحدة تكنولوجيـا     

  املعلومات

٣٠,٠٠٠ 
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  تطوير اجلهاز اإلدارى بالكلية كأحد احملاور الريئسية لضمان جودة العملية التعليمية: الغاية الرابعة 

  البيئة املعلوماتيةتطوير ): ٢(اهلدف 

  

عقد وتنسيق دورات تدريبية و ورش      . ٣. ٢. ١
  دارية عمل لتنمية املهارات اإل

ـ      .٣ ادات   ارتفاع املستوى األدارى للقي
األكادميية بناء على رأى القيادات بعـد       

  اإلنتهاء من الدورات التدريبية

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٥ 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

تشكيل فريق عمل لقواعد البيانات     .  ١. ١. ٢
  و التوثيق املميكن

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

 تدريب فريق العمل على التوثيق و.٢.١.٢
   املميكنةإدخال البيانات

الشهر
١ 

الشهر 
٦ 

عقد وتنسيق دورات تدريبية و ورش      . ٣. ٢. ١
  دارية عمل لتنمية املهارات اإل

الشهر 
١٠ 

الشهر 
١٥ 

  

 إنشاء قاعدة بيانـات للوثـائق و.٢.١.٣
 و اللوائح و القوانني املتعلقـة       اريةاملعلومات اإلد 

   باإلدارة

ـ      .٣ ادات   ارتفاع املستوى األدارى للقي
األكادميية بناء على رأى القيادات بعـد       

الشهر   اإلنتهاء من الدورات التدريبية
١ 

الشهر 
٣ 

  الكليـة ىف نظـام      إستخدام موقع  . ١. ٢. ٢
  التعليم اإللكتروين بالكلية 

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

  

ــا.٢.٢.٢ ــدة تكنولوجي ــتخدام وح الشهر الشهر إس
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  تطوير اجلهاز اإلدارى بالكلية كأحد احملاور الريئسية لضمان جودة العملية التعليمية: الغاية الرابعة 
  خطة لتنمية مصادر التمويل الذاتى للكلية): ٣(دف اهل

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

وسع ىف عقد اتفاقيات تبادل علمي     الت. ١. ١. ٣
مع الكليات املناظرة  باجلامعات اخلاصة علـى        
مستوى طلبة الدراسات العليا ملا له من مـردود         

  إجياىب على موارد الكلية 

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

اإلهتمام بإنشاء إدارة للوافدين للعمل     . ٢. ١. ٣
على زيادة أعداد املسجلني للدراسـات العليـا        

   دخل الدراسات العليامنهم لزيادة

الشهر 
٧  

الشهر 
٩  

تنوع مصادر التمويل  . ١. ٣
 الذاتى

اإلستفادة من معـايري املـساحات.٣.١.٣
   زيادة موارد الكليةىف بالكلية

 النجاح ىف عقـد إتفاقيـات مـع         -١
  اجلامعات اخلاصة

 إقبال الطلبة الوافدين على التسجيل      -٢
  للدرجات املختلفة للدراسات العليا

  

الشهر
١٠  

الشهر 
١٥  

 عميد الكلية 
 وكالء الكلية 
  أمني عام الكلية 

2٥,٠٠٠ 

وضع سياسة لزيادة دور الوحـدات      . ١. ٢. ٣
  ذات الطابع اخلاص ىف تنمية موارد الكلية 

 الشهر
٧  

الشهر 
٩  

تزويد الوحدات اخلاصة ذات القدرة     . ٢. ٢. ٣
  برامج حديثة التنافسية بأجهزة و 

الشهر 
١٠  

الشهر 
١٢  

وضع خطـة تـسويقية خلـدمات       .٣. ٢. ٣
  الوحدات و تنفيذها 

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩  

خطة لتنمية .  ٣
مصادر التمويل 
 الذاتى للكلية

االرتقاء مبستوى . ٢. ٣
 الوحدات ذات الطابع اخلاص

تدريب العاملني بالوحدات من هيئة.٣.٢.٤
  التدريس و معاونوهم لالرتقاء مبستوى األداء 

 زيادة دخل الوحدات ذات الطـابع       -١
  %)٢٠-١٠(اخلاص سنوي ىف حدود 

من موارد  وجود اكتفاء ذايت للكلية     . ٢
  الوحدات

إعالن نظم و لوائح العمل بالوحدات      . ٣
  اخلاصة إداريا و ماديا

الشهر
٧  

الشهر 
٩  

 عميد الكلية 
وكيل الكلية لشئون خدمة     

 اتمع و البيئة
أعــضاء جملــس إدارة   

الوحــدات ذات الطــابع 
 اخلاص

165.000 
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  ية كأحد احملاور الريئسية لضمان جودة العملية التعليميةتطوير اجلهاز اإلدارى بالكل: الغاية الرابعة 
  إدارة توكيداجلودةتطوير ): ٤(اهلدف 

  

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

تدريب أعضاء وحدة اجلودة علـى      . ١. ١. ٤
  التقييم الذاتىنظم 

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

الشهر    وضع الية لنظام املراجعة الداخلية . ٢. ١. ٤
١٣ 

الشهر 
١٥ 

الشهر   ي بصفة دورية إجراء التقرير السنو. ٣. ١. ٤
٤ 

الشهر 
٦ 

راجعة وجود نظام للم. ١. ٤
 الداخلية

ياس مستوى إجراء إستقصاءات لق   .٤.١.٤
  رضا الطالب و العاملني  

اعتماد نظام املراجعة الداخلية مـن      . ١
  جملس الكلية

زيادة وعى أعضاء هيئة التـدريس و       . ٢
العاملني و الطالب عن ثقافة جودة األداء 

  نتائج التقرير السنوى موثقة و معلنة. ٣
   معلنحتليل نتائج األستقصاءات.٤

الشهر
١٠ 

الشهر 
١٢ 

 عميد الكلية 
 مدير وحدة اجلودة 
أعضاء الفريق التنفيـذى     

  لوحدة اجلودة

2٥,٠٠٠ 

عقد ندوات مـع أعـضاء هيئـة        . ١. ٢. ٤
  التدريس و العاملني لنشر ثقافة اجلودة 

الشهر 
١ 

الشهر 
٣ 

إدارة  تطوير . ٤
 توكيداجلودة

احلد من مقاومة التغيري. ٢. ٤ إعداد و تنفيـذ منظومـة بـرامج. ٤.٢.٢ 
تدريبية عن نظم اجلودة ألعضاء هيئة التدريس و        

  إشراكهم ىف فرق العمل 

زيادة عدد املشاركني من أعضاء هيئة      . ١
التدريس و العاملني بالكلية ىف أنـشطة       

  مشروع التطوير
  افة اجلودة بالكليةإنتشار ثق. ٢

الشهر 
٤ 

الشهر 
٩ 

 عميد الكلية 
 مدير وحدة اجلودة 
أعضاء الفريق التنفيـذى     

  لوحدة اجلودة
10.000 
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  الكلية مليثاق أخالقى مهىن يضمن خلق جو من العدالة و الشفافية و املساواةتبىن : الغاية اخلامسة 
  غرس قيم املصداقية و األخالقيات): ١(اهلدف 

  

 

  فترة التنفيذ
  األهداف

  /املخرجات
  العوائد

  مؤشرات النجاح األنشطة
  النهاية البداية

 امليزانية املطلوبة مسئولية التنفيذ

الشهر   إعداد ميثاق أخالقي للكلية . ١. ١. ١
٤ 

الشهر 
٩ 

تشكيل جلنة أخالقيـات النـشر و       . ٢. ١. ١
  محاية امللكية الفكرية 

الشهر 
٤ 

الشهر 
٦ 

 البحـث   تشكيل جلنة أخالقيـات   . ٣. ١. ١
  العلمى 

الشهر 
٧ 

الشهر 
٩ 

ميثاق أخالقي موثق و .١. ١
 مطبق

عقد ورش عمل للتعريف بأمهيـة و.١.١.٤
  ضرورة إتباع سياسات محاية امللكية الفكرية 

انتشار ثقافة محاية امللكية الفكريـة      . ١
  على مستوى الكلية

تفعيل دور جلنة أخالقيات البحـث      . ٢
تـسجيل  العلمى ىف نـشر األحبـاث و      

  الرسائل العلمية
  
الشهر   

١٠ 
الشهر 
١٢ 

2٠,٠٠٠ 

إعداد قائمة حتقق لقيـاس مـدى       . ١. ٢. ١
  االلتزام املهين للعاملني بالكلية 

الشهر 
١٣ 

الشهر 
١٥ 

 غرس قيم .   ١
 و املصداقية

  األخالقيات

أسس عادلة لتقييم . ٢. ١
إنشاء آلية ملتابعة و تقييم شـكاوى       . ٢. ٢. ١ العاملني

  العاملني 

حتقق لقيـاس اإللتـزام     وجود قائمة   . ١
  املهىن

الشهر رضا العاملني عن أسس تقييم األداء  . ٢ 
١٣ 

الشهر 
١٥ 

 عميد الكلية 
ــدير التن  ــذى امل في

 ملشروع التطوير
 مدير وحدة اجلودة 
رئيس جلنة املصداقية    

 و األخالقيات
رئيس جلنـة محايـة      

 امللكية و الفكرية
رئيس جلنة أخالقيات    

  البحث العلمى
٢٠,٠٠٠ 
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  الجدول الزمني

   لتنفيذ الخطة االستراتيجية 
)٢٠١٤ – ٢٠٠٩(   
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                                                                    ولىالغاية األمخرجات 
/ املخرجات  م

  العوائد
  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   ٢٠٠٩عام 

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧     
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

١  1.1                                                             

٢  1.2                                                             

٣  2.1                                                             

٤  3.1                                                             

٥  3.2                                                             

٦  3.3                                                             

٧  3.4                                                             

٨  3.5                                                             

٩  3.6                                                             

١٠ 3.7                                                             

١١ 3.8                                                             

١٢ 3.9                                                             

١٣ 3.10                                                             

١٤ 3.11                                                             

١٥ 3.12                                                             
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  مخرجات الغاية الثانية                                                                 
 م

 
/ املخرجات 
  العوائد

  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   ٢٠٠٩عام 

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧     
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

١  1.1                                                             

٢  2.1                                                 

٣  2.2                                                             

٤  2.3                                                             
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  مخرجات الغاية الثالثة                                                                 
/ املخرجات  م

  العوائد
  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   ٢٠٠٩عام 

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧     
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

١  1.1                                                             

٢  1.2                                                 

٣  1.3                                                             

٤  2.1                                                             

٥  2.2                                                             
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                                                                  مخرجات الغاية الرابعة 
/ املخرجات  م

  العوائد
  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   ٢٠٠٩عام 

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧     
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

١  1.1                                                             

٢  1.2                                                 

٣  2.1                                                             

٤  2.2                                                             

٥  3.1                                                             

٦  3.2                                                             

٧  4.1                                                             

٨  4.2                                                             
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  مخرجات الغاية الخامسة                                                                 
 م

 
/ املخرجات 
  العوائد

  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   ٢٠٠٩عام 

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧     
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

١  1.1                                                             

٢  2.1                                                 
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  السمة التنافسية
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  مبىن جمهز ببنية حتتية مميزة. ١
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  ة ذات معايري مساحات مطابقة قاعات حماضرات جمهز. ٢
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   للتدريب العملىمعامل للطالب جمهزة بوسائل للتدريس و أجهزة و معدات. ٣
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  عيادات جديدة جمهزة و مطورة للتدريب اإلكلينيكى. ٤
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  معامل لألحباث جمهزة. ٥
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  )سم األشعةوحدة العالج بأجر بق( ذات جتهيزات حديثةوحدات ذات طابع خاص . ٦
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