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 مقدمة 
شخصية طبيب اسنان نظم جودة التعليم وبناء  لتطبيق كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصرتسعى 

ت البشرية من أعضاء هيئة خالقية وعلمية ومهنية من خالل بيئة تعليمية يتوافر لها اإلمكانياا يتمتع بمهارات

مع نظام عمل دقيق طبقا للمعايير األكاديمية  ،كفاءة عالية فى مجال تعليم طب وجراحة الفم واألسنان وتدريس ذ

يزة داخل حرم الجامعة البريطانية فى إمكانيات مادية من بنية تحتية متمكما تتوافر ت الجامعةالمطبقة بكليا

مصر من قاعات دراسية ومعامل وعيادات تعليمية مجهزة باحدث وحدات األسنان وتحفز أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة على تقديم خدمة تعليمية متميزة وانتاج ابحاث علمية راقية ، وخدمة مجتمعية فعالة 

 المحيط من خالل المستشفى التعليمى بالكلية وقوافل طبية للمجتمع المحيط.لرعاية صحة الفم واألسنان للمجتمع 

األسنان للعمل المستمر على الشكر والعرفان لقيادات الجامعة لتحفيزهم المستمر والدعم الكامل لكلية طب  

 اقى فى مجال طب وجراحة الفم واألسنان بمصر.تعليم ر   تقديم

 

ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلدارى والفنى لزمالء من أعوكل الشكر والفخرل  

 وأبنائنا الطالب على العمل المستمر لتطبيق نظم جودة التعليم بالكلية. 

 

 

 أ.د. طارق عباس                                                                 
 عميد كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر                                                   
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 فريق عمل إعداد الدراسة

 م االســــــــــــــــــم المعيار

 تراتيجيالتخطيط اإلس
 أ.م.د.محمد فؤاد هريــــدى

 د.هند سيد أحمد حسن محمد
1 

 القيادة والحوكمة
 أ.د.إبراهيم يحي عبد القادر

 احمد موسي م. م. هديل احمد انور
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 إدارة الجودة والتطوير
 أ.د.شهاب الدين محمد اسماعيل

 د. هالة فايق شاكر محمد خليل
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 أ.م.د.إيمان خليل عبد الهادى

 د. شريف بهنسى
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 د.انجى مدحت قطايام.أ.

 عبد الواحدد.ساره محمد 
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 أ.م.د. محمد مدحت قطايا

 م. م. ريهام كرم 
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 الجامعة البريطانية فى مصر  

 البيانات الوصفية لكلية طب األسنان
  كلية طب األسنان ـ اسم المؤسسة:1 

 كلية  :المؤسسة نوع •

 مصر فى البريطانية الجامعة:  المؤسسة لها التابع الجامعة اسم •

 خاصة: امعةالج نوع •

 القاهرة –مدينة الشروق        ـ عنوان المؤسسة:2

 2012لسنة  208رقم: بالقرار الجمهورى/الوزارى    2012تاريخ التأسيس:  

 22/7/2012تاريخ بدء الدراسة : 

 خمسة سنواتمدة الدراسة: 

 ـ القيادة االكاديمية:3

  عباس طارق. د.أ: الكلية عميد •

  +(     202)026890000(: عمل:  )تليفون •

    +(202) 26300010فاكس: •

   01222148353(: محمول)

 Tarek.Abbas@bue.edu.eg: إلكترونى بريد •

 ـ الموارد البشرية:4
 (   عضوهيئة تدريس  82* عدد أعضاء هيئة التدريس: إجمالى  )

  معار  (9و )معين  (25)(  منهم  عدد  34كامل عدد  ) بدوام معين ومعار()   على رأس العمل              

 (  58(  ليصبح األجمالى )24% عدد )50( بحساب المنتدب جزئيا بـ  48اجمالى عدد  )  منتدب جزئيـــــا               

 *ال يوجد من بين أعضاء هيئة التدريس  أجازة أو بعثة

 معاونة هيئة وعض (151)  إجمالى: المعاونة الهيئة أعضاء عدد* 

بحساب المنتدب جزئيا بـ ( متعاقد جزء من الوقت و50( وعدد )101مدرس مساعد ومعيد معين على رأس العمل )ـ      

 (126(  ليصبح األجمالى )25% عدد )50

 *ال يوجد من بين أعضاء الهيئة المعاونة أجازة أو بعثة.

 :العلمية للدرجة وفقا   المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء توزيع(  1) جدول                              

 
 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 اإلجمالى معيد مدرس مساعد األجمالى مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 101 60 41 34 23 3 8 العدد

 %100 %59 %41 %100 %68 %9 %23 النسبة

                                      

 

 :الوظيفية المهام حسب اإلداري بالجهاز العاملين عدد(2) جدول

 العدد العاملين بالجهاز اإلداري

 2 مكتب العميد

 2 مكتب وكيل الكلية

 1 أمين وحدة ضمان الجودة

 2 إداريين سنة اإلمتياز) مدخل بيانات ـ مساعد إدارى(

 28 األسنان ) مدخل بيانات ـ مساعد إدارى( إداريين عيادات

 21 أخصائيين المعامل 

 34 التمريض

 90 اإلجمالى

mailto:Tarek.Abbas@bue.edu.eg
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 ـ األنشطة األكاديمية بالمؤسسة:5
 األولى الجامعية المرحلة برامج •

 األسنان طب تعليمى  برنامج(  واحد) عدد خالل من البكالوريوس درجة الكلية تمنح ـ

 ريوس قرار معادلة درجة البكالو

 بمعادلة درجة البكالوريوس فى طب 8/7/2015( بتاريخ  162صدر قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم )

التى تمنحها الجامعة البريطانية ـ كلية طب األسنان ج.م.ع   Bachelor of Dental Surgeryوجراحة الفم واألسنان  

ا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات التى تمنحهطب وجراحة الفم واألسنان بدرجة بكالوريوس 

 والئحته التنفيذية  1972( لسنة 49المصرية رقم )

 (.2016/2017) الجامعى العام فى أولها كان الدفعات من( 3) عدد الكلية من تخرج ـ

 ( من الطالب  1794( عدد )  2018/2019ـ مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسى )

 األخيرة السنوات فى الخريجين عدد (3) جدول

 اإلجمالى 2018/2019 2017/2018 2016/2017 العام الجامعى 

 840 335 304 201 العدد

 

فى العام الجامعى  الطالب إلى المنتدبين شاملة المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء نسبة (4) جدول

2018/2019 

البرنامج 

 التعليمى

عدد أعضاء هيئة  

 لتدريسا

عدد اعضاء الهيئة 

اعداد  المعاونة

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة  

التدريس إلى 

 الطالب

نسبة 

اعضاء 

الهيئة 

 المعاونة
 متعاقد معين منتدب معين ومعار

 14:1 31:1 1794 (25)50 101 (24)48 34 طب األسنان

 % 50*ملحوظة تم حساب المنتدب من أعضاء هيئة التدريس بـ  

 ال يوجد         العليا الدراسات برامج •

 االقسام العلمية:( 5جدول )ـ   6

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس القسم العلمى

 19 5 العالج التحفظـــــــــــــى 1

 13 8 عالج الجـــــــــــــــذور 2

 19 12 بتــــــــــــــــــةالتركيبات الثا 3

 18 8 لمتحــــــركـــــةالتركيبات ا 4

 13 11 يـــــــــرجراحة الفم والتخد 5

 18 10 عالج امراض الفـــــــــم 6

 9 3 بيولوجيــــــــا الفـــــــــــــــم 7

 6 4 بثولوجيا الفـــــــــــم 8

 2 3 خواص المـــــــــــــــــــــادة 9

 15 9 و األطفال تقويــــم األسنان 10

 19 9 علـــــــوم الطبيــــــــــــــــةال 11

 األجمالـــــــى
م84ق+34  

28  
م50ق+101  

151 
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 ـ  وسائل اإلتصال بالمؤسسة:7

 مدينة الشروق –عنوان المؤسسة:القاهرة 

  الموقع اإللكترونى للمؤسسة:

 اسم عميد الكلية: أ.د.طارق عباس

 Tarek.Abbas@bue.edu.eg البريد اإللكترونى لعميد المؤسسة:

   +(   202)026890000هاتف عميد المؤسسة: )عمل(:  

 01222148353)محمول(:                         

 متولى عز الدين اسم منسق الزيارة: أ.د. نادية 

 Nadia.metwalli@bue.edu.egالبريد اإللكترونى لمنسق الزيارة: 

     +(   202)026890000هاتف منسق الزيارة: )عمل(:      

 01003800045)محمول(:                              
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 التخطيط اإلستراتيجى ـ 1

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

    معتمدتان ومعلنتان وشارك في وضعهما األطراف المعنية.رسالة ورؤية الكلية  .1

واضحة وتعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق  رسالة الكلية .2

فى تحقيق رسالة الرسالة تسهم ومعية من مؤسسات التعليم العالى ،مع التوقعات المجت

 الجامعة 

   

    ة معتمدة ومكتملة العناصر ،وتتسق مع استراتيجية الجامعة.للكليالخطة اإلستراتيجية  .3

وتعددت جية وشارك فيه األطراف المعنية ،التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخار .4

إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة الوسائل المستخدمة في 

 المستهدفة .

   

ئى ، وتسهم في ة واضحة الصياغة ومبنية على التحليل البياإلستراتيجية للكلياألهداف  .5

 وقابلة للقياس والتحقق في المدى الزمنى للخطة. تحقيق رسالة الكلية
   

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التى تحقق األهداف اإلستراتيجية وتعكس أولويات  .6

ومحدد بها مسئولية التنفيذ ، والجدول الزمنى ، والتكلفة نفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقى ،ت

 المالية ، ومؤشرات األداء.

   

منى ة تقاريردورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للجدول الزللكلي .7

 .وتحقق مستوى األداء المستهدف
   

 تعليقات الكلية

، ومع توجه الكلية لإلعتماد قررت الجامعة 2012/2017 ، وتبنت خطة الجامعة اإلستراتيجية2012بدأت الكلية عملها في سبتمبر/

 .2017ضرورة إعداد خطة إستراتيجة للكلية التي تم إعتمادها في أكتوبر 

 رسالة ورؤية الكلية معتمدتان ومعلنتان وشارك في وضعهما األطراف المعنية.  1/1مؤشر 

تم صياغة رسالة ورؤية الكلية بمشاركة جميع األطراف المعنية من  صياغة رسالة ورؤية الكلية بمشاركة األطراف الداخلية والخارجية:

وأعضاء من الجهاز اإلدارى وفنيين المعامل وتمريض  تمثلت داخليا فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،،  داخل وخارج الكلية

ات عن الرسالة إستبيانطرح نموذج تم و .(1/1/1مرفق) عمل عن صياغة رؤية ورسالة الكليةورش  (3عدد ) األسنان من خالل عقد

توزيع مقترح الرؤية كما تم  يةئخذ باآلراء والمقترحات للوصول للصياغة النهالألعلى التحليل البيئى للكلية  ابناءوالرؤية المقترحة 

األساتذة المنتدبين وألمتياز أطباء ان ووشاركت األطراف الخارجية متمثلة فى الخريجو ، والرسالة على طالب الفرق المختلفة بالكلية

، وقام ى وتم التواصل مع أولياء األمور من خالل الطالب وعرض مقترح الرؤية والرسالة على ممثلى المجتمع المدن ، للتدريس بالكلية

لمقترحات وإعداد تقرير يتضمن اإجراء التحليل اإلحصائى آلراء ومقترحات األطراف الداخلية والخارجية فريق عمل إعداد الخطة ب

ية برؤية ذلك تم إجراء بعض التعديالت الجزئوبناءا على ، أن رؤية ورسالة الكلية بها بعض النقاط غير واضحة  التى تضمنتواآلراء 

من (  98بعدد )تمثلت داخليا  .(1/1/2مرفق ) مستوى المشاركة لألطراف الداخلية والخارجيةإحصائية عن  وإعداد ، ورسالة الكلية

 74) بنسبة من أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى ( 58عدد )ومن العدد اإلجمالى  )% 94)بنسبة ة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء هيئ

 ألطرافاوشاركت ، من العدد اإلجمالى ( % 20)بنسبة  من ممثلى الطالب  بالفرق المختلفة  بالكلية (350عدد )و من العدد اإلجمالى ( %

أعضاء مجلس الكلية من الخارج  من ( 2طالب وعدد )أولياء أمور ال (  من37من الخريجون وأطباء األمتياز وعدد )( 34) الخارجية بعدد

 . ( من ممثلى األطراف المجتمعية ذات العالقة بدراسة الكلية23وعدد )
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وبناءاً على  (1/1/3مرفق ) 2017/  6/  18   لكلية بمجلس الكلية  بتاريخاتم اعتماد رؤية ورسالة اعتماد رؤية الكلية ورسالتها :

 .2019فى نوفمبر   اعتماده بمجلس الكليةوتم  الكلية رسالة نص تعديلمقترحات زيارة المحاكاة تم 

Vision: The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to excellence in education, 

Research and community services seeking regional and global accreditation and world-wide 

recognition. 

وخدمة المجتمع   ي تحقيق مستوي متميز في التعليم والبحث العلميتتطلع كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصرإلالرؤية : 

 محليا ًوإقليمياً ومتميزة عالمياً . ةوأن تكون كليتنا معتمد

Mission : The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to prepare highly skilled 

graduates with innovative dental education in accordance with the National Academic Reference 

Standards through achieving Knowledge diversities, research and offering highest quality patient care 

and services to meet with community requirements. 

طانية في مصر باكساب  خريجي الكلية مهارات عالية و تعليم متميز بمجال طب األسنان  كلية طب األسنان بالجامعة البريتلتزم  الرسالة :

 للمرضى  وفقا للمعايير االكاديمية القومية لتحقيق التنوع المعرفي و تطوير البحث العلمي وتقديم  الرعاية و الخدمات عالية الجوده

 المساهمة في تلبية متطلبات المجتمع . و 

تضمنت الخطة اإلستراتيجية جزء يحدد آليات المراجعة والتحديث للرؤية والرسالة والتي  تحديث رسالة ورؤية الكلية:جعة واآليات مر

توضح ضرورة المراجعة الدورية للرؤية والرسالة كل خمس سنوات بناء على تقارير المراجعة الدورية والتغيرات البيئية وما قد يحدث 

 (.1/1/4مرفق )13/8/2017إعتمدت هذه اآلليات في مجلس الكلية بتاريخ  من تغيرات في رسالة الجامعة وقد

وإعالنهما على لوحات  بمبانى الكلية ، كما ، نشر رؤية ورسالة الكلية من خالل الموقع اإللكتروني للكلية تم إعالن رؤية ورسالة الكلية:

، كما تم من ورش العمل للتوعية برسالة ورؤية الكلية (2)عدد وعقد  تم تصميم مطويات توعية برؤية ورسالة الكلية لكافة الفئات بالكلية،

 (1/1/5مرفق ) مى عن رؤية ورسالة الكلية أثناء المحاضراتيعرض تقدpower Point توعية الطالب بالفرق المختلفة من خالل 

يتفق مع التوقعات المجتمعية من  رسالة الكلية واضحة وتعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما  1/2مؤشر 

 تحقيق رسالة الجامعة .فى الرسالة  تسهممؤسسات التعليم العالى ، و

حرصت الكلية على أن رسالتها  تعكس شخصيتها فى مجال تعليم طب جراحة الفم واألسنان بالجامعة البريطانية فى مصر ودورها التعليمى 

  2017/  6  /18الكلية بتاريخ بمجلس وإعتماده ل لنص رؤية ورسالة الكلية من خالل تحليوالبحثى ومسئوليتها المجتمعية 

 (1/2/1مرفق ) 2019بمجلس الكلية أكتوبر  تحليل لنص رؤية ورسالة الكليةوتم تحديث  

 تحليل لنص رؤية ورسالة الكلية

 نص رسالة الكلية  تحليل أدوار الكلية

   متميز بمجال طب األسنانمهارات عالية وتعليم  ةإكساب  خريجي الكليـ 
المقررات الدراسية  لبعض العلمي المحتوى لتطويرة وفقا للمعايير االكاديمية القومي

 حديثة علمية موضوعات بإضافة

  تطوير البحث العلميـ 
اإلستفادة من  المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى فى نمو النشر من خالل 

 ًاودولي وإقليميًا أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات محليًا فى مشاركةألبحاث العلمية ول
 ألبحاث العلمية المنتهية التى تستفيد منها الكلية ولها انعكاس على العملية التعليميةوا
 تقديم  الرعاية والخدمات عالية الجوده للمرضي ـ 

كلية طب األسنان بالجامعة تلتزم 
البريطانية في مصر باكساب  خريجي 

الكلية مهارات عالية و تعليم متميز 
بمجال طب األسنان  وفقا للمعايير 

وع االكاديمية القومية لتحقيق التن
المعرفي و تطوير البحث العلمي 
وتقديم  الرعاية و الخدمات عالية 
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 متطلبات المجتمع . ةفي تلبي ةوالمساهم
 الكلية من مستشفى ومعامل وعيادات األسنان سعيًا من خالل اإلمكانيات المتاحة لدى

  األشد إحتياجًا لتقديم خدمات مميزة مجانية للمجتمع

الجوده للمرضى و المساهمة في تلبية 
 متطلبات المجتمع 

 

روعى فى صياغة رسالة الكلية أن تسهم فى تحقيق رسالة : بيان مدى اسهام رسالة الكلية في تحقيق رسالة الجامعة البريطانية فى مصر

  2017/  6  /18الكلية بتاريخ بمجلس وإعتماد البيان  التالىفى مصرمن خالل األتساق  الجامعة البريطانية

 (1/2/2مرفق ) هوتم تحديث

 

 بيان مدى اسهام رسالة الكلية في تحقيق رسالة الجامعة ( 7جدول )

 رسالة الكلية
رسالة الجامعة البريطانية فى 

 مصر
 بيان تحقيق رسالة الجامعة

نان بالجامعة كلية طب األستلتزم 

كساب البريطانية في مصر با

خريجي الكلية مهارات عالية و تعليم 

متميز بمجال طب األسنان  وفقا 

للمعايير االكاديمية القومية لتحقيق 

التنوع المعرفي و تطوير البحث 

العلمي وتقديم  الرعاية و الخدمات 

عالية الجوده للمرضى و المساهمة 

 في تلبية متطلبات المجتمع

مل في حرم جامعي نابض بالحياة تع

، تقديم في القرن الواحد والعشرين 

تعليًما مبتكًرا عصريًا على الطراز 

البريطاني ، مما يسفر عن خريجين 

متميزين من ذوي الكفاءات العالية 

ومنطقة  يساهمون في تطوير مصر

 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 التعليم

 

ة مهارات عالي ةإكساب خريجي الكلي

 وتعليم متميز بمجال طب األسنان  

و  ةوفقا للمعايير االكاديميه القومي

 اإللتزام بالتنوع المعرفي 

البحث 

 العلمى

من خالل تطبيق تطوير البحث العلمي 

 األبحاث العلمية لخدمة المجتمع 

 

خدمة 

 المجتمع

تقديم  الرعاية والخدمات عالية الجوده 

متطلبات  ةفي تلبي ةللمرضي والمساهم

من خالل مستشفى ومعامل  المجتمع

 وعيادات األسنان

 

 معتمدة ومكتملة العناصر ، وتتسق مع استراتيجية الجامعة . الخطة اإلستراتيجية للكلية 1/3شر مؤ

التدريس  تم تشكيل فريق عمل اعداد الخطة اإلستراتيجية من أعضاء هيئة: (  2022ـ2017خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية )

والهيئة المعاونة وعدد من الجهاز اإلدارى لتنفيذ خطوات العمل لإلعداد ألعمال التخطيط االستراتيجي بمؤسسات التعليم العالى ،وتحديد 

 (1/3/1مرفق ) 2017/  2 /12بمجلس الكلية بتاريخ  منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية وتم إعتماد التشكيل 

عقد الفريق جلسة نقاش)عصف ذهنى( لتحديد منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية مع اإلستعانة بأدلة الهيئة :يجيالتخطيط اإلسترات منهجية

 .2017/  3 /12بمجلس الكلية بتاريخ   إعداد الخطة اإلستراتيجيةمنهجية إعتماد و SDTPإعداد الخطة اإلستراتيجية منهجية وتم تحديد 

 (1/3/2مرفق )

S D T P 

SWOT 

analysis 

 التحليل البيئى

Draw Vision 

&Mission 

رسم رؤية ورسالة 
 المستقبل للكلية

Target 
تحديد الغايات واألهداف 

 اإلستراتيجية

Executive Plan  
 الخطة التنفيذية

 فى : التى تتمثلاتيجى فى مؤسسات التعليم العالى إلعداد الخطة اإلستراتيجية خطوات التخطيــط االستر وإتباع 

 .SWOTـ التحليل البيئى باستخدام أسلوب 2  ـ ملخص تاريخى عن الكلية1

 ـ تصميم وصياغة استراتيجية الكلية.4  ـ التنبؤ بإتجاهات المستقبل.3

 ـ تقييم ورقابة تنفيذ االستراتيجية6  ـ تنفيذ االستراتيجية.5
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ط اإلستراتيجى التى أقامها مركز ضمان الجودة بالجامعة بالتنسيق شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس فى دورة التخطيورش العمل : 

عداد الخطة وقام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بنقل مهارات الفهم والمعرفة بإ ،ية لضمان جودة التعليم واإلعتمادمع الهيئة القوم

 األطراف المعنيةمن التعليم العالى " بمشاركة  بمؤسساتى عن "مفهوم التخطيط اإلستراتيج عمل ةعقد ورشاإلستراتيجية من خالل 

 (1/3/3مرفق ) ) القيادات االكاديمية ـ هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة(.

المالمح األساسية للكلية وسماتها  (2022ـ 2017)للكلية  الخطة اإلستراتيجيةتستعرض اعتماد الخطة االستراتيجية من مجلس الكلية : 

تاريخ اإلنشاء واإلمكانيات البشرية ألعضاء هيئة التدريس وخبراتهم، والبنية التحتية واإلمكانيات البحثية وعرض  المميزة ، بدايةً من

مع الحرص على اإللتزام بأوجه اإلرتباط واإلتساق بين خطة الكلية  سياسات الكلية فى ضوء توجهات الجامعة البريطانية فى مصر

 2017/  10/ 8بمجلس الكلية بتاريخ وتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية فى صورتها النهائية  .لجامعةوالخطة اإلستراتيجية ل  اإلستراتيجية

 (1/3/5مرفق ) ملخص تنفيذى للخطة اإلستراتيجية للكلية.كما تم إعداد . (1/3/4مرفق )

 الخطة تكون أن للكلية ستراتيجيةاإل الخطة إعداد فريق حرص :للجامعة اإلستراتيجية بالخطة بالكلية اإلستراتيجية الخطة إرتباط

صرها رؤية ورسالة والتى تتضمن عنا (1/3/6مرفق )الخطة اإلستراتيجية للجامعة البريطانية فى مصر ب مرتبطة للكلية اإلستراتيجية

تراتيجية أوجه ارتباط خطة الكلية اإلس عن بيان إعداد وتم،  (2022ـ2017كليات الجامعة على مدى خمس سنوات )وغايات وأهداف 

 كالتالى: (1/3/7مرفق )لجامعة البريطانية فى مصر لوالخطة اإلستراتيجية 

 ( 2022 ـ 2017أوضح البيان اإلرتباط فى اإلطارالزمنى لمدة خمس سنوات )  اإلطار الزمنى :

 رسالةوال رؤيةالاإلتساق فى صياغة 

 للجامعة ةاإلستراتيجي بالخطة بالكلية اإلستراتيجية الخطة إرتباط (8) جدول

 كلية طب األسنان  الجامعة أوجه اإلتساق

 الرؤية

مرتبة عالية  الجامعة البريطانية فى مصر ستحتل

وتحظى باحترام دولي ، مما يسهم بشكل كبير في 

 تنمية مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أن تحقق كلية طب األسنان مستوي متميز في التعليم 

تكون كليتنا معتمده محليا و البحث العلمي و ان 

 عالميا واقليميا ومتميزه

 الرسالة

تقدم تعليًما مبتكًرا عصريًا على الطراز البريطاني 

، مما يسفر عن خريجين متميزين من ذوي الكفاءات 

  العالية يساهمون في تطوير مصر

اكساب خريجى الكلية مهارات عالية وتعليم متميز 

 ةيير االكاديميه القوميبمجال طب األسنان  وفقا للمعا

  اإلتساق فى الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية :

 كلية طب األسنان الجامعة مجال اإلتساق

الغاية الثانية: توفير جامعة عصرية تواكب القرن الواحد  التعليم 
  العشرين

ـ إنتاج خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق 

نولوجيا في التدريس استخدام التكو العمل في مصر

 والتعلم

ـ تحقيق التنمية المستمرة  لقدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى

 ـ توفير الدعم الطالبي من أجل خبرة تعلم متميزة

توفير أنشطة طالبية في مختلف المجاالت الثقافية و

تقديم الخدمات الطالبية باستخدام و والرياضية

 وجيا "التكنول

 الغاية األولى للكلية وأهدافها اإلستراتيجية

 "تحقيق قدرة تنافسية متميزة  فى تعليم طب األسنان"

ـ تطوير البرنامج التعليمى والدعم األكاديمى واألنشطة 

كساب خريجي  الكلية مهارات عالية و تعليم الطالبية إل

 متميز بمجال طب األسنان

التدريس والهيئة ـ رفع مستوى األداء ألعضاء هيئة 
 المعاونة  والجهاز اإلدارى  

ـ تنمية وتطوير وسائل دعم ورعاية الطالب والوافدين 
 والخريجون

البحث 

 العلمى 

الغاية الرابعة: انتاج بحث علمي متميز ذو أهمية قومية 
 ودولية
 الجامعةدعم ثقافة التطوير لدى أعضاء 

 إتساق الغاية الثانية للكلية وأهدافها اإلستراتيجية

اإلرتقاء بالبحث العلمي لتحقق التنوع المعرفي  في "

 "تقديم الرعاية وخدمات طب األسنان عالية الجودة 
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 للجامعةتحقيق تقدم في الترتيب العالمي واإلقليمي ـ 

تشجيع حضور ورعاية المؤتمرات العلمية الدولية ـ 

 واإلقليمية "

 تهيئة بيئة بحثية متميزة -
تقبلية موجهة لتلبية احتياجات ـ أبحاث علمية مس

 المجتمع الطبية

 تطوير برامج وأنشطة البحث العلمى والمؤتمراتـ 

الخدمة 

 المجتمعية 

 الغاية األولى: المساهمة في تنمية مصر

 تطوير بنية أساسية حديثة صديقة للبيئةـ 

مبادئ االستدامة في مختلف أنشطة الجامعة ونشر ـ 

 ع المحيطثقافة االستدامة في المجتم

 إتساق الغاية الثالثة للكلية وأهدافها اإلستراتيجية 

التكامل مع المجتمع المدنى لتقديم خدمات عالجية "  

 "فى طب األسنان

التوعية التثقيفية المستمرة داخليا وخارجيا لتلبية - 

 احتياجات المجتمع المحيط بالرعاية الصحية لالسنان 

لمجتمع المدنى التوسع فى التعاون مع مؤسسات  ا-

 المحيط لتلبية احتياجات المجتمع

 

 التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية ، وتعددت الوسائل المستخدمة 1/4مؤشر 

 في إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة . 

الرباعى   آليات لتغطية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئىتم إعداد اخلية والخارجية: شمولية التحليل البيئي للبيئة الد

SWOT analysis  2017/  3 /12بمجلس الكلية بتاريخوإعتمادها لدراسة وتحليل الوضع الراهن للكلية تتضمن إستخدام وسائل متعددة 

  ( 1/4/1) مرفق 

تم تصميم نماذج إستبيانات لكافة فئات الكلية لتحديد نقاط القوة والضعف  : Analysis  Environment Internalتحليل البيئة الداخلية

ى القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وإستطالع أإلستطالع رتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع ألنشطة الكلية ال

 .ى الطالب  أع رإستطالو ى الجهاز اإلدارى أر

ى الجهات الخارجية )نقاط القوة أتم تصميم نموذج إلستطالع ر :Analysis Environment External تحليل البيئة الخارجية

األطراف الخارجية وأعضاء مجلس الكلية من الخارج  واالمتياز والخريجون ومسؤلي  طباء اإلمتيازألتهديدات ( ال و فرصالوالضعف /

 مستشفىالمتلقى الخدمة العالجية للفم واألسنان من المترددين على وأولياء األمور و سات ذات العالقة بدراسة طب األسنانوممثلى المؤس

  .لكليةالتعليمى ل

ومتنوعة مع مالءمة كل استخدم فريق إعداد الخطة عدد من الوسائل وأدوات متعددة الوسائل واألدوات المستخدمة فى التحليل البيئى : 

  لموضوع التحليل وللفئة المستهدفة وسيلة

القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة شملت :  تهديدات(والفرص الـ إستبيانات إستطالع رآى )نقاط القوة والضعف /1

 ( 1/4/2) مرفق  . رأى الجهات الخارجيةو الجهاز اإلدارى وطالب الفرق المختلفة والمعاونة 

تم تنظيم عدد من الحلقات النقاشية بين فريق إعداد الخطة وقيادات الكلية األكاديمية وأعضاء جلسات العصف الذهني: و حلقات نقاشيةـ  2

منهجية التخطيط اإلستراتيجى  والتحليل البيئى ،و تحديد المرجعيات األساسية للخطة اإلستراتيجية هيئة التدريس والهيئة المعاونة تضمنت

 ( 1/4/3) مرفق   SWOT Analysisالرباعى  

بما يتواجد بها من معامل لدراسية ومستشفى الكلية الجامعى تم إجراء مالحظات للمدرجات والقاعات ا: ـ المالحظات الموضوعية 3

مرافق معاييرمالءمة مساحات وتجهيزات مباني الكلية وال أسنان والمرافق الالزمة للكلية من خالل تقييم لمدى إستيفاء اداتوعي

NORMS)) .  ( 1/4/4) مرفق 

رضا النتائج تحليل تضمن نتائج اإلمتحانات ،وـ تحليل للبيانات اإلحصائية لفعاليات أنشطة الكلية )تعليم ـ بحث علمى ـ خدمة مجتمع ( : 4

 للبرنامج التعليمى عن الخدمات التعليمية،وتقييم الطالب رضا الطالب،وأعضاء الجهاز اإلدارى،و الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس
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 هان من الخدمات التى تقدميورضا المستفيدالتدريس فى النشر المحلى والدولى،وأعداد المشاركين من أعضاء هيئة ،والمقررات الدراسية 

 ( 1/4/5) مرفق  Annual Programme Review(  APRوكذلك التقارير السنوية للبرنامج ) الكلية

( وجامعة  كليات حكومية وخاصةالمناظرة: ) يتضمن تحليل الوضع التنافسي للكلية مع بعض الكليات : تحليل الوضع التنافسى للكلية

والذين تم إختيارهم لتواجدهم فى النطاق الجغرافى لمحافظة في المجاالت الخدمية والتعليمية والبحثية  اقليمية من خالل مواقعها اإللكترونية 

طاق المحلى مثل كلية طب األسنان ) طب األسنان ( ومقرراته الدراسية  التى تدرسها الكلية على النتدريس البرنامج التعليمى والقاهرة 

وعلى  ، كلية طب األسنان الجامعة الروسيةو كلية طب األسنان جامعة مصرالدوليةو كلية طب األسنان جامعة القاهرةو جامعة عين شمس

من خالل إجتماع القيادات األكاديمية بالكلية مع فريق إعداد السعودية . و –لك عبدالعزيز النطاق اإلقليمى مثل كلية طب األسنان  جامعة الم

التنافسى بين  الخطة  وأعضاء هيئة التدريس والمنتدبين والهيئة المعاونة، وتم اإلتفاق على إعتبار نموذج التقييم )روبريك( لقياس الوضع

 ( 1/4/6) مرفق  .الكليات المناظرة 

بالجامعة البريطانية تتمتع بها كلية طب األسنان تم تحديد سمات التميز التى  ز لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر:سمات التمي

المميزة نظرا لطبيعة نشاطها ومسئوليتها التعليمية والبحثية والمجتمعية فى مجال رعاية بمجموعة من الخصائص والسمات   فى مصر

 ( 1/4/7) مرفق  .صحة الفم واألسنان 

 : نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية

بعد تحليل نتائج اإلستبيانات والمقابالت الخاصة بالبيئة الداخلية للكلية والتى شملت أهم المتغيرات نتائج تحليل البيئة الداخلية:  •

ى معايير جودة التعليم لمؤسسات التعليم العالى الصادرة المستخلصة من تحليل جوانب البيئة الداخلية )نقاط القوة ونقاط الضعف( بناءا عل

سنان بالجامعة البريطانية فى طب األكلية أوضحت النتائج أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي تتميز بها  ، و2015بدليل اإلعتماد يوليو 

وعدد من نقاط الضعف التي . ليم االلكترونىو من اهمها: عيادات اسنان مجهزة وموقع للتع والتي يمكن إستمراريتها وتعزيزهامصر

  . و من اهمها:محدودية مشاركة الطالب فى مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة ثرعلى كفاءة الكلية والعمل على تحسينهاتؤ

اهتمام ثلت فى شملت النتائج أهم المتغيرات المستخلصة من تحليل جوانب البيئة الخارجية )فرص( تمنتائج تحليل البيئة الخارجية :   •

وأن الدولة بالتعليم والبحث العلمي كمشروع قومي، وإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم ، وتزايد إقبال الطالب علي قطاع طب األسنان،

مثل العاصمة  التطوير والتكامل مع المجتمع المدنى ،والزيادة فى المدن العمرانية الجديدة القريبة من موقع الجامعة تدعمBUE إدارة جامعة 

ضعف مستويات الطالب القادمين عدم البحث والتطوير في إنتاج خامات ومستلزمات األسنان في مصر، و) تهديدات( شملت واإلدارية. 

ضعف  وأوضح التحليل من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ،وعدم إستعدادهم  للنظام الصارم والجامعي بالجامعة البريطانية فى مصر.

 1/4/8) مرفق  2017 /6 /18بمجلس الكلية بتاريخ اعتماد نتائج التحليل البيئى الرباعى للكلية وتم . مجتمعي بصحة الفم واألسنانوعي الال

) 

لعرض )نتائج التحليل  ورش عمل (3عدد) قام فريق العمل بعقد: عرض نتائج تحليل الرباعى على األطراف الداخلية والخارجية 

 األولويات لتحديد إستبيان وة /الضعف والفرص /التهديدات (على األطراف الداخلية والخارجية وتوزيع نموذجأهم نقاط الق)والرباعى 

 ( 1/4/9) مرفق  . )أهم نقاط القوة /الضعف والفرص /التهديدات(

األسنان  لكلية طب من خالل تحديد أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات :SWOT Analysisمصفوفة التحليل البيئي الرباعي 

لتوضيح أهم العوامل الداخلية   SWOT Analysisبالجامعة البريطانية فى مصر وتم إدراجها في مصفوفة التحليل البيئي الرباعي 

 .(هديداتوالخارجية )نقاط القوة / نقاط الضعف / الفرص/ الت
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تم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ألنشطة الكلية  أهم تحديد من خالل مصفوفة العوامل األستراتيجية الداخلية والخارجية : 

عمل تحليل بيئي كمى بإعطاء األوزان المناسبة لكل من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات واحتساب ترتيب موضوعي لكل منها 

أوضحت أن  والتىSWOT Analysis تنمية اإلستراتيجيات البديلة بإستخدام مصفوفة تم اعداد مصفوفة وللوصول إلي نقاط مرجحة 

ألنها ثانى أعلى  ) وتحسين تطوير(  واإلستراتجية البديلة ((2.97ألنها أعلى النقاط المرجحه  (وتوسعنمو )الكلية سوف تستخدم إستراتيجية 

 (  2.41النقاط المرجحة )

 مستوى المشاركة في التحليل البيئي لألطراف الداخلية والخارجية : 

( من 96عدد ) حيث شارك 2017 /18/6الكلية بتاريخ بمجلس تم إعداد احصائية عن مستوى المشاركة وإعتمادها من  ية :األطراف الداخل

( من اعضاء الجهازاإلدرى والفنى بالكلية بنسبة 69%( من العدد االجمالى وعدد ) 92أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة )

 .من العدد األجمالى  % (23( طالب وطالبة بنسبة )400%( من العدد االجمالى وعدد) 88)

األطراف الخارجية )أعضاء مجلس الكلية  من الخارج من  ( 26( وعدد )سنة التدريب طالب األمتياز ) من (34عدد )األطراف الخارجية :

المترددين على مستشفى من المرضى ( 54) عدد أولياء األمور وعددمن  ( 37)عدد و (وممثلى المؤسسات ذات العالقة بدراسة طب األسنان

 ( 1/4/10) مرفق  . األسنان التعليمى

األهداف اإلستراتيجية للكلية واضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيئى ، وتسهم في تحقيق رسالة الكلية وقابلة  1/5مؤشر 

 للقياس والتحقق في المدى الزمنى للخطة.

والوضع بناءا على نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية   لكلية ومدى ارتباطها بنتائج التحليل البيئى :الغايات واألهداف اإلستراتيجية ل

على األطراف التنافسى ومتطلبات وتحديات والتطلعات المستقبلية  لكلية طب األسنان تم عرض النتائج  ومقترح الغايات واألهداف 

 /18بتاريخ بمجلس الكلية هم لتحديد أولويات الغايات واألهداف اإلستراتجية للكلية وإعتمادها من خالل إستطالع أرائالداخلية والخارجية 

 (1/5/1) مرفق  2017 /6

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية النهائية  لكلية طب األسنان 

 تحقيق قدرة تنافسية متميزة  فى تعليم طب األسنان الغاية األولى:

 لجودة التعليم بمصر اإلعتماد األكاديمىالحصول على   الهدف األول:

كساب  خريجي  الكلية مهارات عالية و تعليم متميز تطوير البرنامج التعليمى  والدعم األكاديمى واألنشطة الطالبية إل :الهدف الثانى

 بمجال طب األسنان  

 اإلدارى  : رفع مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والجهازالهدف الثالث

 اإلرتقاء بالبحث العلمي لتحقق التنوع المعرفي  في تقديم  الرعاية وخدمات طب األسنان عالية الجودة  الغاية الثانية :

 تهيئة بيئة بحثية متميزة. : الهدف األول

 ابحاث علمية مستقبلية موجهة لتلبية احتياجات المجتمع الطبية . الهدف الثانى:

 برامج وأنشطة البحث العلمى والمؤتمراتتطوير : الهدف الثالث

 إنشاء برامج تعليمية لمرحلة الدراسات العليا تلبي احتياجات الخريجين فى سوق العمل  الهدف الرابع :

 التكامل مع المجتمع المدنى لتقديم خدمات عالجية فى طب األسنان  الغاية الثالثة :

 جيا لتلبية احتياجات المجتمع المحيط بالرعاية الصحية لالسنان. ريا وخاالتوعية التثقيفية المستمرة داخل:  الهدف األول

  : التوسع  فى التعاون مع مؤسسات  المجتمع المدنى المحيط لتلبية احتياجات المجتمعالهدف الثانى
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إرتباط الغايات واألهداف  تم اعداد تحليل لمدى:  تحليل لمدى إرتباط الغايات واألهداف اإلستراتجية للكلية بنتائج التحليل البيئى

التحليل البيئي اإلستراتجية للكلية بنتائج التحليل البيئى من خالل تصميم مصفوفة توضح ارتباط الغايات واألهداف اإلستراتيجة بنتائج 

 (1/5/2) مرفق  2017 /6/  18بتاريخ   لخطة الكلية اإلستراتيجية وإعتمادها بمجلس الكلية  SWOT Analysisالرباعي

تم اعداد تحليل لمدى إسهام الغايات واألهداف اإلستراتجية في ستراتجية في تحقيق رسالة الكلية: تحليل لمدى إسهام الغايات واألهداف اإل

 تحقيق رسالة الكلية يتضمن المالحظات التالية: 

ليم متميز بمجال طب األسنان  وفقا للمعايير االكاديميه مهارات عالية وتع ةتضمن نص رسالة الكلية "إكساب  خريجي الكلي :رسالة الكلية •

"فى  تطوير البرنامج التعليمى  والدعم األكاديمى   و" تساهم الغاية األولى واألهداف اإلستراتيجية للكليةواإللتزام بالتنوع المعرفي  ةالقومي

 جال طب األسنان " كساب  خريجي  الكلية مهارات عالية و تعليم متميز بمواألنشطة الطالبية إل

"اإلرتقاء بالبحث العلمي لتحقق   واألهداف اإلستراتيجية للكلية الغاية الثانية"  تطوير البحث العلمى  " تساهم تضمن نص رسالة الكلية  •

 التنوع المعرفي  في تقديم الرعاية وخدمات طب األسنان عالية الجودة"

 متطلبات المجتمع ةفي تلبي ةو الخدمات عاليه الجوده للمرضي و المساهم ةي تقديم الرعايف الكليةتتركز مهمة " تضمن نص رسالة الكلية  •

جيا لتلبية احتياجات المجتمع المحيط بالرعاية لمستمرة داخليا وخارالتوعية التثقيفية ا "واألهداف اإلستراتيجية للكلية الغاية الثالثة و"تساهم 

 (1/5/3) مرفق          2017 /6/   18بتاريخ   مجلس الكلية إعتماد التحليل ب" وتم  الصحية لالسنان

صياغة : حرص فريق اعداد الخطة عند وقابليتها للتحقق والقياس وفق الجدول الزمني للخطةالغايات واألهداف اإلستراتيجية  وضوح

ة للتحقق والقياس وفقا لإلطار الزمني المحدد وقابل الغايات واألهداف االستراتيجية بناءا على التحليل البيئى أن تكون واضحة الصياغة

 .أهداف تنفيذية )اجرائية( في شكل أنشطة يتم تنفيذها لتتم المتابعة الدورية وتقييم اإلداء بالخطة ومراعاة تحويلها إلى

، كما تم تصميم لكتروني للكليةية على الموقع اإلنشر الغايات واألهداف اإلستراتيجية  للكلتم : وسائل نشر الغايات واألهداف اإلستراتجية 

 (1/5/4) مرفق  مطويات توعية  تتضمن الغايات واألهداف اإلستراتيجية  للكلية

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التى تحقق األهداف اإلستراتيجية وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقى ،  1/6مؤشر 

 لزمنى ، والتكلفة المالية ، ومؤشرات األداء.ومحدد بها مسئولية التنفيذ ، والجدول ا

من خالل  دراسة الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق اإلستراتيجية  إعدادتم الخطط التنفيذية السنوية إستنادا للخطة اإلستراتيجية للكلية: 

لمعرفة الوضع الحالي للكلية وما هو ( 1/6/1) مرفق  الخطط التنفيذية للغايات واألهداف االستراتيجية للكليةتحليلية للتأكيد على تغطية 

حتياجات الكلية من برامج تنفيذية لسد الفجوة بالنسبة لجميع الخدمات التي وتحديد ا (1/6/2) مرفق  الوضع المستهدف )تحليل الفجوة(

 ثر أو تتأثر بهذه الفجوات :ؤأهم المعايير التي توتقدمها الكلية 

 هو تقييم الوضع الحالي  بكلية طب األسنان والمستهدف الوصول إليهتحديد الهدف من هذه الخطوة ـ 1

 كفاية ومالئمة التخصص ألعضاء هيئة التدريس على رأس العمل والمنتدبين للطالب  طبقا للمعدالت المرجعيةـ 2

 نسبة أعضاء الهيئة المعاونة على رأس العمل طبقا للمعدالت المرجعية ـ 3

  (1/6/3) مرفق  (2022ـ 2017لتحقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية على مدار خمس سنوات ) وتم اعداد الخطط التنفيذية 

الخطط التنفيذية السنوية تعكس أولويات التنفيذ وتحدد بدقة األنشطة ومسئولية التنفيذ، والجدول الزمني المالئم والتكلفة المالية 

تعكس أولويات التنفيذ لألنشطة وفقا إلطار عند إعداد الخطط التنفيذية أن  روعى: الالزمة لتنفيذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقييم

 زمنى محدد  لكل نشاط )التوقيت الزمني المالئم ( ومسئولية التنفيذ من الكلية مع وضع مؤشرات دقيقة للمتابعة وتقييم األداء ،والتكلفة
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بتمويل ، جنيه مصرى  (20.993.500) غطى وتتناسب مع األنشطة بتكلفة أجماليةحيث تم ترجمة الخطة التنفيذية إلى مبالغ مالية تالمالية 

 (1/6/4) مرفق  من ميزانية الكلية السنوية المخصصة من الجامعة

لتحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصــميم وتطوير وتنفيذ الخطة، تتم  ادارة المخاطر التي تواجه تطبيق اإلســتراتيجية : 

 وإجراءات التخفيف من المخاطر مع تلك المخاطر والعقبات تتضمن توفير الدعم ومقومات النجاح للخطةللتعامل ضع اآلليات الالزمة و

 (1/6/5) مرفق 

 تم وضع سياسات مرشدة  للكلية فى مجال التدريس والتعلم والتقويم ، وسياسات الكلية فى مجال البحث العلمى سياسات الكلية : 

 (1/6/6) مرفق  . الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة سياساتو

 دف.دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للجدول الزمنى وتحقق مستوى األداء المسته للكلية تقارير 1/7مؤشر 

بإعداد تقرير دوري كل  بالكلية  وحدة ضمان الجودةبتقوم لجنة التخطيط والمتابعة أحد اللجان التنفيذية : تقارير دورية للخطط التنفيذية

تحليل اإلنجازات التي تم تحقيقها طوال عام كامل والعقبات التي تم تجاوزها وتلك التي لم  ،تشمل التقاريرعام لمتابعة انجاز األنشطة و

هن للخطة ومعرفة الدروس المستفادة من التقارير علي إدراك الموقف الرا وتساعد هذه. يتم حلها بجانب توقعات اإلستمرارية للخطة

وإعتماد التقرير السنوى عن الخطة خالل ما يساعد علي تجنبها أو مواجهتها عند تكرارها في المستقبل  المشكالت والعقبات وحلولها وهو

 (1/7/1)  مرفق . 2018 /18/11بمجلس الكلية بتاريخ   (  2018حتى أكتوبر2017الفترة من ) نوفمبر 

تنفيذه من أنشطة األهداف  والذى تضمن ما تم  :واإلجراءات التصحيحية المناسبة ىملخصا  لتقارير متابعة الخطط التنفيذية األول

 اإلستراتيجية طبقا لإلطار الزمنى واألنشطة التى لم يتم تنفيذها واسباب عدم اإلنجاز ومعالجة معوقات التنفيذ 

س تطبيق كامل لنظم جودة التعليم اأرتكزت الخطط التنفيذية للكلية فى عامها األول على أس :ط التنفيذيةخالصة تقرير متابعة الخط

 بمؤسسات التعليم العالى وتنفيذها  دوريا كل عام طبقا  لإلطار الزمنى المحدد بالخطة التنفيذية سعيا لجدية  تحقيق الخطة لغاياتها من

 .  ستراتيجيةخالل تنفيذ برامج وانشطة اإلهداف اإل

لنسب أعضاء هيئة التدريس ستيفاء الكامل للمعدالت المرجعية اإلمخاطبة إدارة الجامعة التمام : أهم اإلجراءات التصحيحية المناسبة

ة وتعيين مزيد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتوسيع قاعدة المشاركة فى تحقيق رسال( 25:1والهيئة المعاونة إلى الطالب )

 مرفق .الكلية وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ، بحيث يمكن خفض العبء التدريسى لمسئولى التنفيذ فيتاح لهم استكمال ومتابعة تنفيذ الخطة 

 (1/7/2) 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 المعنية األطراف بمشاركة العالى مالتعلي بمؤسسات العلمى البحث لمنهجية وفقا اعدادها وتم وموثقة معتمدة للكلية إستراتيجية خطة •

  الرباعى البيئى التحليل فى

 .معتمدة و موثقة اإلستراتيجية لتطبيق تنفيذية خطط •

 

 :تحسين إلى تحتاج نقاط •

 .بالكلية تحيط التى الحديثة للمتغيرات طبقا للكلية اإلستراتيجية الخطة وتطوير للتنفيذ المستمرة المتابعة •
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 ( رسالة ورؤية الكلية  معتمدتان ومعلنتان وشارك في وضعهما األطراف المعنية.1/1المؤشر )

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

 (  الكلية ورسالة رؤية ترحمق عرض)  عن عمل ورش  (1/1/1)  1

 داخليًا وخارجيًا لرؤية ورسالة الكلية  ـ وثيقة نتائج تحليل إستبيان صياغة األطراف (1/1/2)  2

                   وثيقة رؤية ورسالة الكلية  (1/1/3)  3

 وثيقة آليات مراجعة وتحديث رؤية ورسالة الكلية ومحضر مجلس الكلية (1/1/4)  4

 نماذج من اعالن رؤية ورسالة الكلية  (1/1/5)  5

رسالة الكلية واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع التوقعات المجتمعية من ( 1/2المؤشر )
 مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة.

ورسالة الكلية لبيان وضوح أن رسالتها تعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية  وثيقة تحليل نص رؤية  (1/2/1)  5
  ومحضر مجلس الكلية 

 الكلية مجلس ومحضربيان بمدى اسهام رسالة الكلية في تحقيق رسالة الجامعة  وثيقة (1/2/2)  6

 ر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة.الخطة االستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناص( 1/3المؤشر )

 ومحضر مجلس الكلية  2022ـ2017وثيقة تشكيل فريق عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية  ( 1/3/1)  7

 ( ومحضر مجلس الكلية2022ـ 2017وثيقة منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية ) طب األسنان   ( 1/3/2)  8

ستراتيجية عن مفهوم التخطيط اإلستراتيجى للقيادات االكاديمية ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة الخطة اإل ـ ورشة عمل  ( 1/3/3)  9
 المعاونة وصور من شهادات التدريب في التخطيط اإلستراتيجى.

 لكليةومحضر مجلس ا 2022ـ 2017ـ وثيقة الخطة اإلستراتيجية للكلية طب األسنان للجامعة بالبريطانية فى مصر  ( 1/3/4)  10

 ـ ملخص تنفيذى للخطة اإلستراتيجية للكلية ( 1/3/5)  11

   2022ـ 2017الخطة اإلستراتيجية للجامعة البريطانية فى مصر   ( 1/3/6)  12

 والخطة اإلستراتيجية للجامعة  2022ـ 2017ـ وثيقة بيان أوجه اإلرتباط واإلتساق بين خطة الكلية اإلستراتيجية  ( 1/3/7)  13

ه بما يضمن تعددت الوسائل المستخدمة في إجرائالتحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية، و( 1/4ؤشر )الم
 .مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة

  ومحضر مجلس الكلية  لكلية آليات تغطية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي ل وثيقة (1/4/1) 14

 نماذج  إستطالع رأى البيئة الداخلية  والخارجية)التعرف على نقاط القوة /الضعف والفرص /التهديدات ( لكافة الفئات  (1/4/2) 15

 مستندات لقاءات وحلقات نقاش وجلسات العصف الذهني  (1/4/3) 16

 (NORMSعاييرمالءمة مساحات وتجهيزات مباني الكلية والمرافق م نموذج المالحظة )تقييم مدى إستيفاء (1/4/4) 17

 خدمة ـ علمى بحث ـ تعليملية التعليمية بالكلية  لسنوات سابقة(عن الفعا روالتقاري اإلحصائيات ملف)البيانات تحليل (1/4/5) 18

  مجتمع

 المناظرة الكليات بين  للكلية التنافسى الوضع تحليل مصفوفة (1/4/6) 19

   الكلية مجلس ومحضر األسنان طب لكلية المميزة السماتوثيقة  (1/4/7) 20

  الكلية مجلس ومحضر البيئى التحليل في الكلية وخارج داخل المختلفة األطراف ومشاركة رأى إستطالع نتائج وثيقة (1/4/8) 21

لخطة نقاط القوة /الضعف والفرص /التهديدات  أهمورشة عمل عن )عرض نتائج التحليل البيئى وتحديد ـ مستندات  (1/4/9) 22
 (  للكلية2022ـ 2017الكلية اإلستراتيجية )

للكلية وأعضاء مجلس  في إجراء التحليل البيئيلكافة األطراف الداخلية والخارجية  وثيقة إحصائية مستوى المشاركة (1/4/10) 23
ئة التدريس المنتدبين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى الكلية من الخارج من الخريجين واطباء اإلمتياز وأعضاء هي

  ومحضر مجلس الكلية  وأولياء األمور

ة، وقابلة يئي، وتسهم في تحقيق رسالة الكلية معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البللكلياألهداف االستراتيجية ( 1/5المؤشر )
 للقياس والتحقق في المدى الزمني للخطة.

  ومحضر مجلس الكلية (  بناءا على نتائج التحليل البيئى  2022ـ 2017ـ وثيقة الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية )  (1/5/1) 24
 اإلستراتيجية للكلية الغايات واألهدافـ تقرير عن نتائج إستبيان تحديد أولويات 
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 ومحضر مجلس الكليةاتجية للكلية بنتائج التحليل البيئى تحليل لمدى إرتباط الغايات واألهداف اإلستر وثيقة (1/5/2) 25

  ومحضر مجلس الكلية  تحليل لمدى إسهام الغايات واألهداف اإلستراتجية في تحقيق رسالة الكلية وثيقة (1/5/3) 26

 ـ صورة من نشر الغايات واألهداف اإلستراتجية على الموقع اإللكترونى للكلية  (1/5/4) 27
 عية تتضمن الغايات واألهداف اإلستراتجيةـ مطويات تو

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي، ( 1/6المؤشر )
 ومحدد بها مسئولية التنفيذ، والجدول الزمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.

ومحضر مجلس  الخطة التنفيذية للغايات واألهداف للخطة االستراتيجية للكليةوثيقة دراسة تحليلية عن مدى تغطية  ( 1/6/1)  28
  الكلية 

 جدول تحليل الفجوة وتحديد اإلحتياجات  ( 1/6/2)  29

  2022ـ 2017للكلية  وثيقة الخطط التنفيذية الستراتيجية  ( 1/6/3)  30

 ـ مصفوفة اإلطار المالى للخطة التنفيذية ( 1/6/4)  31
 ـ صورة ميزانيات المالية الكلية من الجامعة تتضمن بنود الصرف على التعليم وللبحث العلمى وخدمة المجتمع

 المخاطر التي تواجه تطبيق اإلستراتيجية ومحضر مجلس الكليةوثيقة  ( 1/6/5)  32

  ومحضر مجلس الكلية  ية  فى المجاالت المختلفةوثيقة سياسات للكل ( 1/6/6)  33

 .ي وتحقق مستويات األداء المستهدفة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقاً للجدول الزمنللكلي( 1/7المؤشر )

واإلجراءات التصحيحية  لموجهة  (2022 ـ2017الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق إستراتيجية الكلية ) تقارير متابعة ( 1/7/1)  34
  المخاطر التي تواجه تطبيق اإلستراتيجية

 ( 2022ـ 2017ـ عرض ملخص  التقارير السنوية عن الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية )  ( 1/7/2)  35
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التقييم الذاتى: ـ  القيادة والحوكمة2  

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا  

غير 

 مستوف

. القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقاً لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية 1

 وتحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة.
   

    . القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.2

. معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية فى عملية التقييم، 3

 وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسى.
   

    الكلية.لة للتعامل مع مشكالت فعاة آليات . إلدارة الكلي4

لضمان الشفافية والممارسات  لةفعاة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات . للكلي5

 الكليةالعادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد 
   

ة مصداقيتها تغطى سائر أنشتطها، وتضمن الكليوشاملة  . المعلومات المعلنة عن الكلية6

 وتحديثها.
   

ة ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية ى معتمد ومعلن ومالئم لحجم الكلي. الهيكل التنظيم7

 الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.
   

فى معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقاً للهيكل . التوصيف الوظي8

التنظيمى، ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل 

 واإلنتداب للوظائف المختلفة.
   

 :تعليقات الكلية

 ة مختارة وفقا  لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية وتحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة.القيادات األكاديمية واإلداري 2/1مؤشر 

على إعتمدت والتى  أعدت الجامعة وثيقة بمعايير إختيار القيادات األكاديمية معايير إختيار القيادات األكاديمية واإلدارية لألطرف المعنية : 

وتعديالته ،والئحة الجامعات  1972لسنة  49تنظيم الجامعات والئحتة التنفيذية ما ال يتعارض مع قانون ب فى مصر الئحة الجامعة البريطانية

  (2/1/2مرفق ) 2016/  12/  25وتم إحاطة الكلية علما بتاريخ  (2/1/1مرفق ) 2009لسنة  12الخاصة واالهلية رقم 

)النشاط العلمى والقدرات القيادية( والكفاءة االدارية مثل )القدرات االدارية  المؤهالت العلمية والكفاءة القيادية مثل تضمنت المعايير:و

والسجل الوظيفى( والسمات الشخصية )مثل االلتزام فى العمل والنزاهة واألمانة والتعاون مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين والشفافية 

  ( فى اتخاذ القرارات ومهارات التواصل

 ديمية بالكلية من : وتتكون القيادات األكا

 Faculty Deanعميد الكلية  

  Faculty Vice Dean for teaching and learningوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  Faculty Vice Dean for Research and Post Graduate Studies  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  Environment and Community Service Faculty Vice Dean forية البيئة     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنم

 Head of Academic Departmentsرؤساءاألقسام العلمية  

     Head of Quality Assurance Unitمدير وحدة ضمان الجودة 

 :Administrative Director  رئيس القسم اإلدارى

معتمدة  (2/1/3مرفق ) معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكليةوسائل إلعالن أعدت الكلية :  ألكاديميةمعايير اختيار القيادات اإعالن  

 .(2/1/4مرفق )  2017/  12/   3بتاريخ  من مجلس الكلية

 .(2/1/5مرفق ) الموقع اإللكترونى للجامعةمن خالل  عنها اإلعالن تم و -
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بما ال يتعارض مع قانون تنظيم  الكليةالجامعة هى المرجع الرئيسى فى عملية  تداول السلطة داخل  تعد الئحةتداول السلطة داخل الكلية : 

ضمن تلمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. كما ت حيث يتم إختيار وتعيين القيادات مثل عميد الكلية طبقاً لالئحة الجامعةالجامعات الخاصة  

يضم مجلس  ادات مثل وكيل الكلية الذى تنظم الالئحة مدة تعيينه بثالث سنوات قابلة للتجديد والالئحة إجراءات تداول السلطة لباقى القي

  .الكلية فى تشكيله ممثلين من المجتمع المدنى فى اتخاذ القرار

وض عميد الكلية حيث يف (2/1/6مرفق ) يفوض مجلس الكلية عميد الكلية فى اتخاذ  القرارات ما لزم األمر :تفويض السلطة داخل الكلية : 

لتسيير العمل اليومى بالكلية في حالة غيابه لظروف طارئة ) إجتماعات بإدارة الجامعة ـ أجازات واختصاصاته  هأقدم وكيل كلية  للقيام بمهام

ألقسام في يفوض العميد رؤساء اسنوية وغيرها ( مع إرجاء الموضوعات التى تخص التعينات والمسائلة والمحاسبة لحين عودته للعمل ،و

 اتخاذ القرارات المناسبة لسير العمل داخل أقسامهم. 

أمين عام الجامعة بموجب قرار  من خالل األعالن عن الوظائف الشاغرة لتعيين القيادات األدارية ،وقد تم تعيين :إختيارالقيادات اإلدارية 

  .( من الئحة الجامعة62ة رقم )دبناءا على الما جامعة،من رئيس مجلس األمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس ال

 القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات. 2/2مؤشر 

 تنمية قدرات القيادات األكاديمية الحالية وإعداد القيادات المستقبلية

عة البريطانية فى مصر بتنمية الكوادر البشرية  ورفع مستوى األداء من خالل خطة سنوية بناءا تهتم الجامأوآل التدريب بإدارة الجامعة : 

القيادات على اإلحتياجات التدريبية  وتحاط  بها الكلية علما ويتم اإلعالن عنها ويشارك فيها كافة الفئات بكليات الجامعة ومنهم فئة 

ضمن ما تم تحقيقه من برامج تدريبية  ومستوى المشاركة  لمنسوبى كلية طب األسنان ويتم اعداد تقرير سنوى عن الخطة يت األكاديمية

ارتفاع مستوى األداء اإلدارى للقيادات األكاديمية لخدمة وتسييرالعمل للعملية التعليمية داخل الكلية ومردود اثر التدريب وأنعكاسه على 

 (  2/2/1مرفق ) .اً إلضافة ما يستلزمكما يتم مراجعة وتعديل الخطة دوري وصنع القرار اإلدارى

جودة التعليم ل) تم عقد دورات تدريبية، من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة:بمؤسسات التعليم العالىجودة التعليم لدورات تدريبية      

وشاركت القيادات معتمدين بالهيئة  بالتدريب خبراءجودة التعليم  ويقوم بمؤسسات التعليم العالى( بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان  

 (  2/2/2مرفق )األكاديمية  بالكلية فى كافة الدورات 

خطة  تقوم لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية أحد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكلية بوضعخطة التوعية بالكلية : 

لية وتشمل قيادات الكلية وتنفذ الخطة وفقا لإلطار الزمنى ويتم اعداد تقريرعن الخطة سنوية شاملة للتوعية والتدريب  لكافة الفئات بالك

 (  2/2/3مرفق )

وتحرص الكلية  ومنها التدريب، كليةلللبنود األنشطة التعليمية سنوية الالزمة التخصص الجامعة الميزانية الميزانية المخصصة للتدريب: 

المحتـوى والتنظـيم وتعـدد وتنـوع وسائل التدريب ومالئمـة التوقيـت والمـدة لظـروف العمـل على جودة البرامج التدريبية مـن حيـث 

   .(2/2/4مرفق ) حتـى تكـون جاذبـة للفئـة المستهدفة

دريب إحصائية بأنواع البرامج التدريبية وعدد ونسبة القيادات األكاديمية المشاركة فى خطة التإعداد تم مؤشرات التدريب للقيادات: 

  (.2/2/5مرفق )السنوية بالجامعة وخطة الكلية خالل الثالث سنوات السابقة للقيادات األكاديمية 

 معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية فى عملية التقييم، 2/3مؤشر 

 وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسى. 

مجلس الجامعة امعة  من خالل معايير معتمدة من يتم تقييم أداء القيادات األكاديمية من رئيس الج: معايير تقييم القيادات األكاديمية  

  (2/3/1)مرفقوتم إحاطة الكلية علما  22/10/2016بتاريخ 



 2018/2019لذاتية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصراالدراسة 

BUE-Faculty of Dentistry Self Study 2018-2019 

 

23 

  

Faculty of Dentistry 
The British University In Egypt 

ة ،وتقارير انجازات تحقق الغايات واألهداف اإلستراتيجة للكلية ،والقرارات المتميزة الخاصة بالعملية التعليمية بالكليالمؤشرات:

 لعملية التعليمية بالكلية ر األداء فى بيئة العمل واواحصائيات تطو

عضاء أبمشاركة  سنويا يتم سنويا إستطالع للرأى عن نمط وأداء القيادات األكاديمية بالكلية : استطالعات الرأى عن أداء ونمط القيادة

إتخاذ إجراءات تعزيزية وتصحيحية بناءا على النتائج  ويتم نى والتمريضأعضاء الجهاز اإلدارى والفو هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ثالث خالل عن نمط القيادة الرآى  العاتطنتائج إست عن تطوروتم إعداد إحصائية ،( 2/3/2مرفق)وعرضها على القيادات األكاديمية 

   ( 2/3/3مرفق) 2019مادها فى يوليووإعتسنوات سابقة وعرض المؤشرات والدالالت ومقترحات التحسين على مجلس الكلية 

 خالل ثالث سنوات سابقةإحصائية عن تطور نتائج إستطالعات الرآى عن نمط القيادة  (9جدول )

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 الفئة / العام الجامعى

 %86 %81 %67 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 %96 %83 %72 ضعضاء الجهاز اإلدارى والفنى والتمريأ

    

عضاء أتوضح اإلحصائية التطور فى النسب العامة إلستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والدالالت والمؤشرات : 

 2018/2019فى العام الجامعى خالل الثالث سنوات السابقة حتى وصلت   عن نمط القيادة الجهاز اإلدارى والفنى والتمريض

  .%(96) ت نسب إستطالع آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى والتمريض، وصل%( 86)

تم إعداد بيان بأوجه اإلستفادة من نتائج اإلستطالع عن تطور نمط أمثلة من أوجه اإلستفادة من نتائج اإلستطالع عن نمط القيادة: 

ية رات مميزة للقيادات األكاديماإتخاذ قر مما أنعكس على مةمن خالل مناقشة النتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزبالكلية  القيادة

 والمتمثلة فى:بالكلية خالل الفترة الماضية 

ن معدالت كفاية أعضاء هيئة التدريس يلتحسوالهيئة المعاونة  هيئة التدريس أعباء العمل ألعضاء زيادة تطبيق العدالة فى توزيع  

سياسة الباب والتوسع فى إتباع  التدريس والهيئة المعاونة هيئة تشمل جميع  أعضاء التصالا القيادات األكاديمية  بفتح قنوات وقيام

 يضرالتممع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلدارى والفنى واللقاءات الفردية والجماعية المفتوح من خالل 

والعرض والمناقشة فى وعية التى تساعد على التطور والتحسين بالكلية ، بالمناقشة والحوار وإستقبال اإلقتراحات الموض بما يسمح

 عيز، وتشجيدون تمييض رالتموالفنى والعاملين فى الجهاز االدارى   معتعامل العلى والحرص ، رات بمجلس الكليةاإتخاذ القر

يشارك ممثل إتحاد كما  مكافحة العدوى. وخاصة علي حل المشكالت بطرق مبتكرة فى العمل اإلدارى وعيادات األسنان العاملين 

ول امتحانات الفصل الدراسى عند إعدادها االطالب فى إبداء اآلراء والمقترحات مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب فى وضع جد

 (2/3/4مرفق) . ويتم األخذ بالمقترحات كلما أمكن ذلك طبقا لقواعد وسياسات الجامعة

 للتعامل مع مشكالت الكلية. لةفعاآليات  إلدارة الكلية 2/4مؤشر 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة ، نقص أو زيادة الكثافة العدديةالتعليم الستة فى مصر وهى أعدت الكلية سياسات للتعامل مع مشكالت 

 7/   16لية بتاريخ  وإعتمادها بمجلس الكعدم كفاية الموارد ، ضعف حضور الطالب، الكتاب الجامعىالدروس الخصوصية،  المعاونة،

   وتطبق الكلية هذه السياسات لتساعد على تقديم حلول عملية لبعض مشكالت التعليم( 2/4/1مرفق ) 2017 /

ال تشكل الكثافة العددية للطالب مشكلة حيث تلزم الكلية بالعدد المحدد بالتنسيق مع إدارة : الكثافة العدديةسياسة التعامل مع  ـ تطبيق1

عابية طبقا إلمكانيات الكلية من الموارد البشرية يمعة من المجلس األعلى للجامعات إستيفاء المعدالت المرجعية للطاقة اإلستالكلية والجا

 (2/4/2مرفق )طالب وطالبة في كل مجموعة فى أثناء الدروس العملية بعيادات األسنان  40حيث أن أقصى عدد للطالب ، والمادية 

 أعضاء هيئة التدريس نقص أو زيادة  سياسة التعامل مع تطبيقـ 2
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تم تعيين أعضاء هيئة التدريس لسد العجز ،وإنتداب أعضاء هيئة أوال : فى حالة النقص فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : 

وتعيين أوائل تدريس سنويا من كليات وجامعات أخري لتدريس بعض المقررات الدراسية التي تتطلب تخصصات غير متوفرة بالكلية ،

، لتحقيق المعدالت المرجعية  لنسبة أعضاء هيئة (2/4/3مرفق )الخريجين بالكلية سنويا من خالل خطة الكلية الثالثية لتعيين المعيدين 

  .التدريس والهيئة المعاونة  للطالب 

الوقت الحالى من وجود فائض فى أعضاء ال تعانى الكلية فى  ثانيا : فى حالة الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :

إشتراك أعضاء التوسع فى اً لآلليات المحددة والتى تتضمن هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة ولكن فى حالة الفائض سيتم التعامل معهم طبق

مة المجتمع وتنمية البيئة شراف على الرسائل العلمية ،واإلشتراك فى القوافل الطبية لخداإلهيئة التدريس فى اإلرشاد الطالبى ،و

 (2/4/4مرفق ) ،والمشاركة فى أعمال وممارسات أنشطة معايير جودة التعليم واإلعتماد

ال تعانى الكلية من مشكلة الدروس الخصوصية ولكن تتخذ الكلية اإلحتياطات  سياسة التعامل مع الدروس الخصوصية: تطبيقـ 3

)التأديب( بالئحة الجامعة  للمدرسين المساعدين والمعيدينبآليات المسائلة والمحاسبة  التوعيةوالمتمثلة فى زمة لمنع ظهورها الال

تخصيص ساعات مكتبية ألعضاء  ية التعليمية فى الكلية والدعم األكاديمى للطالب من خاللملالنهوض بالع، مع البريطانية فى مصر

ومساعدة الطالب.  لطالب المتعثرين(،إستفساراتهم، وإضافة محاضرات )لهيئة التدريس والهيئة المعاونة إلستقبال الطالب واإلجابة على 

 .(2/4/5مرفق )

: بإثبات حضور الطالب وحرمان الطالب الذين تغيبوا عن الحضور بالفرق الدراسية  ضعف حضور الطالبسياسة التعامل مع  تطبيقـ 4

( SRSقبل الهيئة المعاونة على النظام اإللكترونى سجل الطالب ) تسجيل الحضور منقواعد الخاصة بهذا الشأن ويتم لالمختلفة طبقاً ل

لغة اإلنجليزية %  فى حالة غياب الطالب مرتين يتم إرسال رسالة إلكترونية )إنذارأول بال60والمحدد به الحد  االدنى لحضور الطالب هو

غة اإلنجليزية والعربية ( لولى إلكترونية )إنذار ثاني  بالل ين يتم إرسال رسالةب الطالب مرتيين أخرتد تغيمر الطالب وبعوالعربية( لولى أ

 (2/4/6مرفق ) أمر الطالب مع التحذير أنه اذا تغيب الطالب لمرة واحدة أخرى سوف يتم حرمانه من دخول اإلمتحان.

 عفى جميع المقررات الدراسية  م E-learningاإللكتروني  موقع التعليم استخداميتم  : الكتاب الجامعيسياسة التعامل مع  تطبيقـ 5

مكتبة الجامعة المركزية حيث تحتوى مكتبة الجامعة على تعتمد الكلية  كما. وتحميل المحاضراتإطالع الطالب عليها بصفة دورية ، 

تحديد إحتياجات الكلية من على نسخ عديدة من الكتب والمراجع والدوريات الالزمة للمقررات الدراسية فى مجال طب األسنان ،كما يتم 

الكتب ألغراض البحث العلمى وأغراض التدريس قبل بداية العام الجامعى وإرسالها لمكتبة الجامعة  ليتم تخصيص الميزانية الكافية 

 (2/4/7مرفق ) .لشرائها

ة من ادارة الجامعة البريطانية فى مصر تتوافر بالكلية موارد مالية ومادية عالي:عدم كفاية الموارد المتاحةسياسة التعامل مع  تطبيقـ 6

توفير بيئة تعليمية متميزة ،العمل المستمر على تكفى متطلبات العملية التعليمية واألنشطة الطالبية وتسعى الكلية لتعزيز الموارد من خالل 

 نان والنماذج التعليمية لطب األس أحدث وحدات األسنان فى العالم بمن معامل وعيادات األسنان مجهزة 

ى وفنيين وأخصائيين ادرإ هيئة معاونة وجهازالكفاية الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية من أعضاء هيئة تدريس ووالسعى سنويا ل

 (2/4/7مرفق )معامل وإكتمال أطقم التمريض بعيادات المستشفى التعليمى  

تطبيق السياسات حتى العام ستفادة الكلية من إالكلية بيان لنتائج  أعدت نتائج تطبيق السياسات المتبعة فى التعامل مع مشكالت التعليم:

 (2/4/8مرفق ) .للوقوف على ما أسفرت عنه وإمكانية مراجعتها 2018/2019الجامعى 
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انيات : ساعدت على إتاحة فرص التطبيق العلمى وإكتساب المهارات الميدانية من اإلمك كفاية الموارد المادية المتاحة بالكلية تضمنتو 

 متلقى الرعاية الصحية للفم واألسنان مجانا من أعداد  كثيرة المتوافرة بعيادات األسنان بالمستشفى التعليمى والتى يتوافد عليها 

استيفاء المعدالت من  اإلقترابأعضاء هيئة التدريس وكفاية ساهمت فى العمل على العجز فى أعضاء هيئة التدريس : مع التعامل  

بة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالب من خالل تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس  واإلنتدابات السنوية مما المرجعية لنس

توزيع العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس كان له انعكاس على إكتمال كافة التخصصات لتدريس المقررات الدراسية ،وعدالة 

 العملية بعيادات األسنان  تعزيز لفرص التعلم أثناء الدروسو،

زيادة نسبة حضور الطالب فى المحاضرات، والدروس العملية نتيجة التطبيق الصارم : أدت إلى  ضعف حضور الطالبالتعامل مع 

د التواصل بالبرييتم فى حالة غياب الطالب ( SRSعلى النظام اإللكترونى سجل الطالب )لالئحة الكلية من خالل متابعة حضور الطالب 

 اإللكترونى مع ولى األمر 

لضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق  لةفعامعلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات للكلية قيم جوهرية   2/5مؤشر 

 األخالقيات المهنية بين أفراد الكلية.

تم إعداده من إدارة ضمان الجودة   General Academic Regulations  العامة األكاديمية عن القواعد قامت الجامعة بإصداركتيب

وذلك طبقا لمعايير ضمان الجودة المصرية والبريطانية التي تنظم كل ما ( 2/5/1مرفق )( GAR) بالجامعة والمعروفة اختصارا باسم

 مات األكاديمية والمشاركة الفعالة للطالب في التقييميتعلق بالعملية التعليمية، من حيث البرامج والمقررات الدراسية واإلمتحانات والتظل

العقوبة  توقيع ونشره على الموقع اإللكترونى للجامعة حرصا على اإللتزام بالقواعد العامة ،كما يتضمن تحويل المخالفين للقواعد للتحقيق و

 الالزمة 

قائمة بالقيم الجوهرية أعدت الكلية  البريطانية فى مصر: قائمة القيم الجوهرية واآلخالقيات المهنية بكلية طب األسنان بالجامعة 

( 2/5/2مرفق )  2017 /10 /8وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  واآلخالقيات المهنية بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر 

الجوهرية وبأحكام وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية  مام كافة منسوبيها بالقيلتزإل سعياً الحاكمة للكلية القيم  تضمنت إستراتيجية الكليةو

 حقوق الملكية الفكرية وحق التأليف والنشرالعلمىالالحرص على تطبيق آخالقيات البحث العلمي لحماية ووضوابط التأليف والنشر 

 من خالل اإلصدارات التالية:  ترسيخ آداب وآخالقيات مهنة طب األسنانو

 التوعية بالقييم الجوهرية  فى الممارسات المهنية والتعليمية بالكليةوالذى يهدف إلى  وميثاق العمل بالكلية : ـ دليل القيم الجوهرية1

 (2/5/3مرفق ) آخالقيات المهنة( ـيز ي)حقوق الملكية الفكرية ـ اجراءات العدالة وعدم التم

قيات المهنة المبادئ األساسية التي تحكم أخالطب األسنان ،ولتوعية بآداب مهنة ويهدف ل:  طب األسنانآخالقيات آداب مهنة ـ دليل 2

 1954لسنة  537بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2010لسنة  66ميثاق شرف مهنة طبيب األسنان قانون رقم و ،بالمؤسسات التعليمية

 (2/5/4مرفق )

األخالقي وبقيم المجتمع وآدابه العامة ومعرفة اللوائح  االلتزام: والذى يتضمن التوعية بـ دليل أخالقيات وسلوكيات الطالب الجامعى3

داخل الجامعة البريطانية فى مصر، واآلخالقيات  هصي بلتزام بها واستيعاب أهمية ما تووميثاق العمل األخالقي معرفة جيدة ، واإلوالقواعد 

القي الذي ينظم عمل الطالب الجامعي في عملية التقويم جب أن يلتزم بها والميثاق األخيالتي يجب أن يتحلي بها الطالب والواجبات التي 

نظام محاسبة ومسائلة الطالب طبقا في المجال األكاديمي و في المجال غيراألكاديمي، و واالمتحانات والحقوق التى يتمتع بها الطالب

طبقا للقواعد و. 231حتى  224لمادة  بداية من ا (2/5/5مرفق ) الباب العاشر )نظام تأديب الطالب( الجامعةلنصوص المواد بالئحة 

حقوق الملكية الفكرية والتى تقضى بتحويل الطالب الذين يتم إكتشاف مخالفات التعامل مع  فى حالة  (GAR)األكاديمية العامة بالجامعة 
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طبقاً لالئحة المجلس األعلى ق وإصدار العقوبة الالزمة بشأنهم. وفي حالة مخالفة الطالب مخالفة أخالقية تتم محاسبته إقتباسهم للتحقي

 .164للجامعات القسم السادس صفحة 

 األخالقى في إعداد وعمل تلك األبحاث،  طبيق المعايير العامة للسلوك العامويهدف إلى تعزيز ت ـ دليل آخالقيات البحث العلمى :4

و بعض المخاطر التى تكتنف سات البحث العلمى المصاحبة لممار والمبادئ األساسية ألخالقيات البحث العلمى، والمباديء األخالقية

 (2/5/6مرفق ) Ethics Committee البحث الجاد و أمثلة النتهاك األمانة العلمية

والعمل المستمر على زيادة الوعي والصدق األكاديمي بحقوق الملكية الفكرية للتوعية :  نشر ثقافة حقوق الملكية الفكريةوقد قامت الكلية ب

لتزام بها عند التصوير والنسخ اإلعالن عن قواعد حقوق الملكية والضوابط الواجب اإلويم الطالب تجنب اإلنتحال، واإلقتباس من خالل تعل

 (2/5/7مرفق ) .إستعارة الكتب والمراجع بالمكتبة المركزيةو

لكلية وأعضاء الجهاز اإلدارى والفنى إجراءات لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب با

ز فى توزيع أعباء العمل والتدريس ،وتطبيق العدالة عدم التمييم ه اإلجراءات بهدف ترسيخ قي: تم وضع هذ والتمريض المخصص للكلية

 (2/5/8مرفق ) .وعدم التمييز بين الطالب ، وأعباء العمل والحوافز والمكافآت بين أعضاء الجهاز اإلدارى 

وسائل اإلعالن عن القيم الجوهرية واآلخالقيات المهنية بالكلية أعدت الكلية بيان بل إعالن القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية: وسائ

 (2/5/9مرفق )تضمنت نشر األدلة وعقد لقاءات التوعية التالية  : 

لتوعيتهم بمخاطر اإلقتباس غير الالئق   Induction programمن خالل عقد لقاء مع الطالب الجدد في أول أسبوع :توعية الطالب

 والمتاح علي موقع الجامعة حيث تستخدم الكلية برنامج(GAR) فى كتيب القواعد األكاديمية العامة بالجامعة  وعقوباته المنصوص عليها 

Turnitin نتحال، واإلقتباس غير الالئق، وكيفية إرجاع للكشف عن نسبة اإلقتباس فى كل أعمال التقويم التى يقوم الطالب لتجنب اإل

 (2/5/10مرفق ) الفضل إلى مصادر المعلومات

من خالل نشر أدلة القيم الجوهرية على موقع الكلية اإللكترونى وعقد ورش عمل للتوعية  :توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

هيئة المعاونة والطالب وأعضاء الجهاز اإلدارى والفنى وتمريض األسنان ويتم بأدلة القيم الجوهرية لكال من أعضاء هيئة التدريس وال

التي تحكم أخالقيات المهنة  المبادئ األساسيةتوزيع مطويات توعية حيث تم تصميم سلسلة مطويات عن أهمية القيم الجوهرية تتضمن 

 ،اإللكترونىفوائد حماية حق النشرق المؤلف والحقوق المجاورة  ووحقولتزام تجاه حقوق الملكية الفكرية والنشرإلابالمؤسسات التعليمية و

وصفات الطالب بالكلية والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلدارى وإجراءات لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس و

 .(2/5/11مرفق ) األستاذ الجامعى بكلية طب األسنان

وتتضمن اإلعالن عن قواعد حقوق الملكية والضوابط الواجب اإللتزام  على المكتبة المركزية بالجامعة: اإلعالن عن إرشادات للمترددين

بها عند التصوير والنسخ بالمكتبة المركزية  واإلعالن عن قواعد حقوق الملكية والضوابط الواجب اإللتزام عند إستعارة الكتب والمراجع 

 عمل تمو،(2/5/12مرفق ) المرخصة على أجهزة الحاسب اآللي بالكليةرتخدام البرامج الجاهزة غيسإبالمكتبة المركزية  واإللتزام بحظر 

اإلجراءات التى تتبعها الكلية للمحافظة على حقوق الملكية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب عن  رضا رأي ستطالع إ

 (2/5/13مرفق ) الفكرية

 اإلجراءات التى تتخذها الكلية فيأعدت الكلية قائمة بتزام : لألجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم إالاتطبيق األخالقيات المهنية و 

  والتى تضمنت : (2/5/14مرفق ) 2017/   12 /3وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة
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يتم توزيع أعباء العمل والتدريس والحوافز والمكافآت لتدريس والهيئة المعاونة: أعضاء هيئة اعدالة وتوزيع أعباء العمل على أوال: 

نترول  وجداول المراقبات واألعمال اإلدارية على جميع أعضاء هيئة التدريس، ويتم تحديد يوم فى توزيع أعباء أعمال الكوعدم التمييز 

بحث العملى، كما يتم تطبيق قواعد الترقيات على جميع أعضاء هيئة واحد للتفرغ ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ألعمال ال

 (2/5/15مرفق )التدريس 

تطبيق قواعد المسائلة والمحاسبة ألعضاء  يتم:أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة األجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم إلتزام

تسرى أحكام قانون تنظيم و، (105امعة البريطانية فى مصر)الباب الثالث( المادة )هيئة التدريس )التأديب( طبقا لنصوص مواد الئحة الج

 (2/5/16مرفق )والئحته التنفيذية في هذا الشأن  49/1972الجامعات رقم 

لفنى وتمريض يتم تطبيق قواعد الترقيات على العاملين بالجهاز اإلدارى واأعضاء الجهاز اإلدارى: عدالة وتوزيع أعباء العمل على  ثانيا:

األسنان دون النظر إلى أى اعتبارات شخصية، واإللتزام بتوزيع الجهاز اإلدارى طبقاً للتوصيف الوظيفى ومراعاة توزيع أعباء العمل 

 (2/5/17مرفق ) )ربط الحافز بالجهد(.

نصوص مواد الئحة  على قانونية بناءااتخاذ األجراءات الاألجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم إلتزام الجهاز اإلدارى والتمريض:

 (2/5/18مرفق )حيث تنص على اإللتزام بأحكام قانون العمل وما ورد بعقد العمل والئحة الجامعة  (158حتى 153الجامعة )المواد 

لقبول والتسجيل،وإلتزام العدالة وعدم التمييز بين الطالب بداية من ا تطبيق تحرص الكلية على :العدالة و عدم التمييز بين الطالبثالثا: 

وقواعد  عدم تعارض المصالح بين األطراف المختلفة فى حالة وجود اقارب حتى الدرجة الرابعة، أعضاء هيئة التدريس بسياسة الكلية فى

 و General Academic Regulation (GARدليل إدارة االمتحانات والتقويم بالجامعة) الواردة بوتنظيم األمتحانات  تقييم الطالب

عدم إنفراد بما يضمن تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الطالب، وكذلك  آليات التأكد من عدالة تقويم الطالب على مستوى القسم والكلية

االساتذة بالتدريس أوالتصحيح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكلية وتصحيح أوراق إجابة االمتحانات بحيادية، وتوزيع نموذج موحد 

حانية موزع الدرجات عليها، وعدم السماح ألى عضو هيئة تدريس بالتصحيح خارج الكلية، تنفيذ القرارات التى تم إتخاذها للورقة اإلمت

 (2/5/19مرفق ) ويتم إعادة رصد درجات الطالب فى حالة التظلم من نتائج االمتحانات.

نظام تأديب الطالب( ص المواد بالئحة الجامعة البريطانية )نصوتطبيق  يتم األجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم إلتزام الطالب:

للقواعد دار العقوبة الالزمة بشأنهم طبقاً تحويل الطالب الذين يتم إكتشاف إقتباسهم للتحقيق وإصبللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 

كلية ووكيل الكلية وممثلين من أعضاء هيئة التدريس إلى المجلس التأديبي المشكل من كال من عميد ال (GAR)األكاديمية العامة بالجامعة 

 (2/5/20مرفق ) للتعامل مع المخالفات

توجد آليات معتمدة  لتلقى الشكاوى والمقترحات وإلتماسات الطالب من نتائج :آليات تلقي الشكاوي والمقترحات وإلتماسات الطالب 

 : من خاللاإلمتحانات  يتم تطبيقها 

المعلن على الموقع اإللكترونى للجامعة حيث  General Academic Regulations (GARبالقواعد األكاديمية )النظام اإللكترونى  •

   بها.يوجد نظام موحد لمعالجة تظلمات الطالب منصوص عليه ويحتوى على جميع اإلجراءات والقواعد الخاصة 

خل مبانى الكلية الرئيسية ألعضاء هيئة ادبوالمقترحات الموجودة صناديق خاصة بالشكاوى  توجد :بالكلية والمقترحات الشكاوى صندوق •

 (2/5/21) مرفق ى والطالباالتدريس والهيئة المعاونة  والجهاز اإلدر

 2018/  2  /11 بتاريخاإلدارة عن الملكية معتمدة بمجلس الكلية لضمان فصل  تتخذ الجامعة آلياتإلدارة عن الملكية : اآليات فصل 

  صات كال من :اتتضمن تشكيل وأختص (2/5/22مرفق )
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من األعضاء المؤسسين ويضم في عضويته  ( من الئحة الجامعة5طبقا للمادة ):حيث يشكل مجلس أمناء الجامعة  مجلس أمناء الجامعة

واألجنبية من المهتمين بالتعليم العالي والبحث  رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء واألساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية

 (2/5/23مرفق ) ( من الئحة الجامعة6طبقا للمادة )شروط التشكيل تطبق و .العلمي والثقافة العربية واألجنبية

كليات : تدار الجامعة من قبل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: نواب رئيس الجامعة وعمداء المجلس الجامعة

حق إصدار القرارات في  معة السلطة العليا في الجامعة ومجلس الجالو، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعة

واحي العلمية واإلدارية مجاالت التعليم والطالب والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة و جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الن

( 14طبقا للمادة )تفويضه في بعض القرارات على ان يتم البت بها في أولى الجلسات الالحقة للمجلس  رئيس الجامعة لويمكن  ية.والمال

 (2/5/24مرفق ) .من الئحة الجامعة

والبرامج  هو المنوط به كل ما يتعلق بالنواحي األكاديمية بالجامعة من مراجعة اللوائح " Senate " المجلس األكاديمي للجامعة

والمقررات للتعليم والتعلم واألبحاث والدراسات العليا وخدمة المجتمع ومنح الشهادات العلمية ومراجعة توصيات المجالس المختصة بهذه 

وذلك لرفعها لمجلس الجامعة بهدف تحقيق التواصل بين الكليات وإإلدارات المختلفة وتوفير مظلة من الجودة من خالل مناقشة  .األنشطة

فى  المجلس األكاديمي يتضمن .الموضوعات ذات األهمية، خاصة المتعلقة بالمبادئ والدعم األكاديمي واعتماد التقدم العلمي وتغييراته

( عضو منتخب من هيئة التدريس 2نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمسجل األكاديمي للجامعة وعدد )تشكيله 

ومدير المكتبة العلمية بالجامعة  تون الطالب ومدير إدارة ضمان الجودة بالجامعة ومدير نظم المعلوماام دراسي ومدير شئبكل كلية لمدة ع

ون الخريجين ومدير األنشطة الطالبية باإلضافة إلى رئيس إتحاد طلبة الجامعة ونائبه ويجتمع دير العالقات العامة واإلتصال وشئوم

  (2/5/25مرفق ) ل العام الجامعىقل خالالمجلس مرتين علي األ

 (2/5/26مرفق ): يختص بالنظر فى تسيير الشئون األكاديمية والعلمية والبحثية واإلدارية للكلية  مجلس الكلية

 مصداقيتها وتحديثها ها، وتضمن الكليةتغطى سائر أنشطتشاملة و المعلومات المعلنة عن الكلية 2/6مؤشر 

قامت الكلية بإعداد قائمة قواعد البيانات واألنظمة : إجراءات تحديثها وضمان مصداقيتهاالكلية و تنوع المعلومات المنشورة عن

 (2/6/1مرفق ) 2017 /3/12وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  إتخاذ القراراتلدعم بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية اإللكترونية 

 راءات واللوائح المنظمة لكافة مجاالت العمل بها للفئات المعنية عن طريق عدة وسائل مثل:تقوم الكلية باإلعالن عن القواعد واإلجحيث 

يتضمن الموقع كافة المعلومات األساسية عن الكلية من رؤية ورسالة الكلية،والغايات واألهداف اإلستراتيجة ـ الموقع اإللكترونى للجامعة: 1

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، والقبول والتسجيل ونظام الدراسة بالبرنامج ، والهيكل التنظيمى للكلية والسير الذاتية أل

 (2/6/2مرفق )التعليمى طب األسنان  وكتيب دليل الطالب 

 حرصا على هامتابعة صحة المعلومات المنشورة عنلآلية أعدت الكلية : آلية متابعة صحة المعلومات المنشورة عن الكلية ومصداقيتها

 Director of رئيس لجنة الدراسة والتطوير )تحت إشراف لجامعة والكلية ل لمعلومات المنشورة على موقع اإللكترونىمصداقية ا

Advanced Informatics سجالت الطالب ـ  -( فى ما يخص تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب المستخدمة في اإلدارات )القبول

 (2/6/3مرفق ) منسق الموقع اإللكترونى للكليةبالتنسيق مع مالية ـ موقع الجامعة ـ التعليم اإللكترونى ( الموارد البشرية ـ اإلدارة ال

 التعديالت كافة به يجرى حيث للكلية العام التنظيمى الهيكل ضمن اإللكترونى للموقع منسق الكليةب يوجد: اإللكترونى للموقع الكلية منسق

 (2/6/4) مرفق .الكلية عميد موافقة بعد وذلك المتاحة لوماتوالمع البيانات وتحديث الالزمة

 اإللكترونية األنظمة ـ2
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هو نظام متاح على الموقع اإللكتروني بالجامعة يستطيع كل طالب الدخول إليه عن طريق اسم  سجل الطالب: SRSالنظام اإللكترونى 

ع الطالب على المجموعات المختلفة، ومتابعة الغياب الخاص مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل طالب ويستطيع من خالله معرفة توزي

 (2/6/5مرفق )بالدروس العملية والتطبيقات النظرية، واالطالع على درجات االمتحانات 

الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل حيث يمكن للطالب  للجامعة:اإللكترونى  وقعضمن الم Elearning التعليم اإللكتروني 

خطط و لى المقررات التي يدرسونها والحصول على المحتوى العلمي، وكذلك التعرف على نبذة مختصرة للقائمين بالتدريس، طالب، ع

ح هذا النظام التفاعل بين الطالب واألساتذة كما يوفر في بعض مواعيد االختبارات الدورية، كما يتيو طرق التقييم، و التدريس للمقررات، 

 (2/6/6مرفق ). (Interactive Learninig)التفاعلي  المقررات مصدر للتعليم

ويتم تسليمه لجميع الطالب الجدد فى أول اسبوع من الدراسة ويحتوى على جميع القواعد العامة التى تنظم كافة األمور  ـ  كتيب دليل الطالب:4

  الطالبية.المتعلقة بالطالب مثل قواعد التعليم والتعلم وطرق التظلم وطرق اإلشتراك باألنشطة 

:حيث يتم عقد لقاءات لجميع الطالب الجدد فى أول اسبوع دراسى للتعريف بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والقواعد ت الطالب الجدداـ لقاء5

 (2/6/7مرفق ) األكاديمية الخاصة بالكلية كما يتم تقديم شرح عام عن مسار الدراسة بالبرنامج التعليمى طب األسنان

ات ،آلية حفظ الوثائق االطالع والتداول للوثائق والمعلوم آلية وحفظ الوثائق والمعلومات بالجامعة وداخل الكلية وتتضمن:آليات تداول 

 (2/6/8مرفق )2018 /14/1الكلية بتاريخبمجلس وإعتمادها  آلية حفظ واستدعاء وإتاحة تداول الوثائق ،والمعلومات

 ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة الئم لحجم الكليةى معتمد ومعلن ومالهيكل التنظيم 2/7مؤشر 

 لتحقيق رسالتها وأهدافها. 

وحجم الكلية  مالئم لطبيعةليكون  12/2/2017بتاريخ  تم تحديثهسابق  يوجد للكلية هيكل تنظيمى عام:  الهيكل التنظيمي العام للكلية  

،  وأهدافها االستراتيجية لة الكليةعلى تحقيق رساللعمل رأسي بين مستوياته ووحداته التعاون المتبادل األفقي وال، ومراعاة وأنشطتها 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب،ووكيل الكلية للدراسات وعميد الكلية و ،ويتضمن الهيكل الوظائف القيادية من سلطات مجلس الكلية

. المجتمعمن اجل خدمة والبحث العلمي  التعليمىالدعم  و لتنفيذية لتقدم الخدماتو وحدة ضمان الجودة ولجانها ا ،واألقسام العلمية، العليا

منسقى اللجان المتخصصة بالكلية مع اللجان المركزية بإدارة الجامعة من خدمة المجتمع ،وإدارة األزمات والكوارث والموقع كما يتقدم 

  للكلية. م التسهيالت الداعمة إدارياً وفنياً لمركزية بالجامعة لتقدياإلضافة إلى اإلدارات اكترونى و منسق المكتبة المركزية باإلل

تحديث الهيكل التنظيمى  تم اجراءولذلك  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوإستكماال لكافة القيادات األكاديمية تم تعيين     

بتاريخ معتمدة  من مجلس الكلية آليات المراجعة والتحديث  لىبناءا ع (2/7/1مرفق ) 8/9/2019بمجلس الكلية بتاريخ وإعتماده 

 (2/7/2مرفق ) 12/2/2017

  يشمل الهيكل التنظيمي الحالي الوظائف واللجان التالية:و

يشكل مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من وكالء الكلية ورؤساء األقسام العلمية ،وأستاذ من كل قسم على أن  مجلس الكلية:

ناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل عام ، وأقدم األساتذة المساعدين دوريا لمدة عام ، وأقدم المدرسين دوريا لمدة عام ،ومدير وحدة يت

أعضاء من الخارج علي األقل من ذوي الخبرة ويرشحهم عميد الكلية ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس  2ضمان الجودة بالكلية ، وعدد 

علمية نتين قابلة للتجديد ،ويجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر علي األقل و يختص بالنظر فى تسيير الشئون األكاديمية والالجامعة لمدة س

مرفق  دارات اإلدارية المركزية بالجامعة الداعمة للعملية التعليمية بكليات الجامعةاإليتضمن الهيكل والبحثية واإلدارية للكلية، كما 

(2/7/3) 
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تم إعالن الهيكل التنظيمي للكلية من خالل نشره على الموقع اإللكتروني للكلية ، ويعلن لجميع أعضاء الهيكل التنظيمي:  وسائل إعالن

 (2/7/4مرفق )هيئة التدريس بإرساله بالبريد اإللكتروني 

ويحقق التكافؤ بين السلطات  التوصيف الوظيفى معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقا  للهيكل التنظيمى،  8 /2مؤشر 

 .والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واإلنتداب للوظائف المختلفة

جميع وظائف  امتضمن تنظيم الجامعات طبقاً لقانون Job description: يوجد بالجامعة دليل للتوصيف الوظيفى  دليل للتوصيف الوظيفى

 للتوصيف الوظيفى  طبقاً اإلنتداب للوظائف المختلفة بالكلية التعيين واإلعارة ود المسئوليات ويحدتو الكلية األكاديمية والوظائف اإلدارية

إللمام بمتطلبات الوظيفة القيادية ، وكفاءة األداء والشخصية القيادية القادرة على إتخاذ القرار، كما قامت الكلية بإعداد اويهدف الدليل إلى 

وإعتماده يتضمن الوظائف الخاصة بالكلية ومنها تمريض األسنان وأخصائيين المعامل  Job descriptionدليل للتوصيف الوظيفى 

الهيكل  يثتوصيف لوظيفة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بناء على تحدتم إضافة وقد  ، 5/2017 /14بمجلس الكلية بتاريخ 

 (2/8/1) مرفق 2019التنظيمى الذى تم في سبتمبر 

 نشر كتيب التوصيف الوظيفى على موقع اإللكترونى للكليةتم : Job descriptionدليل للتوصيف الوظيفى اإلعالن عن 

يف الوظيفي عند صإعالم العاملين الجدد بالتوببإدارة الجامعة  HRMو أرساله عبر البريد اإللكتروني، كما تقوم إدارة الموارد البشرية  

ورش عمل للتعريف بالتوصيف عقد  كما تم، ( 2/8/2مرفق )وم للتوعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد بداية التعيين بي

 (2/8/3مرفق ) ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وألعضاء الجهاز اإلدارى وأخصائيين المعامل وتمريض األسنان بالكلية.الوظيفى 

إعداد بطاقات للتوصيف الوظيفى محدد بها الرئيس المباشر والمهام واإلختصاصات ألعضاء الجهاز :تم  بطاقات للتوصيف الوظيفى

 (2/8/4مرفق )اإلدارى وأخصائيين المعامل وتمريض األسنان بالكلية 

والجهاز اإلدارى  : متمثلة فى تعيين وأعارات أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين والتعاقد مع الهيئة المعاونة تطبيقات التوصيف الوظيفى

 (2/8/5مرفق ) .التوصيف الوظيفى للوظائف المختلفة وفنيين المعامل بناءا على

 أبرز نقاط  التميز والتنافسية:

 بالجامعة البريطانية فى مصر ى دليل عام للنظام األكاديم .1

 يوجد معايير واضحة إلختيار القيادات األكاديمية واإلدارية. .2

 ة طبقاً لالئحة الجامعة.يوجد تداول للسلط .3

 آليات واضحة للتعامل مع مشكالت التعليم المختلفة. .4

 للقيم الجوهرية وآليات للتفعيل والشكاوى والتظلمات. أدلة .5

 فصل لإلدارة عن الملكية. .6

 موقع الكلية يتيح المعلومات الكافية عنها بعدة وسائل. .7

 بيعة ونشاط الكلية.يوجد هيكل تنظيمى معتمد ومعلن ومالئم لط .8

 عام للجامعة ودليل توصيف وظيفى يتضمن وظائف كلية طب األسنان   دليل توصيف وظيفى .9

 النقاط التى تحتاج إلى تحسين:

 برامج تدريبية للقيادات المستقبيلية. .1

 التوعية بتقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين. .2

 

 

 

 
 القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية وتحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة( 2/1)المؤشر
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 المرفقـــات واألدلة رقم المرفق م

 ومحضر مجلس الكلية معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية  وثيقةـ  (2/1/1)  1

 ـ قانون تنظيم الجامعات المصرية ـ الئحة الجامعات الخاصةالئحة الجامعة البريطانية فى مصر (2/1/2)  2

 ومحضر مجلس الكلية. يةمعايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلوثيقة وسائل إعالن  (2/1/3)  3

 مجلس الكلية من هاعتمدا و معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلية  (2/1/4)  4

 على موقع الكلية اإللكترونى  معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية ـ  صورة من إعالن  (2/1/5)  5

 ..ـ نماذج من  تفويض السلطات بالكليةومحضر مجلس الكلية لسلطات بالكلية ـ وثيقة  ضمانات تداول وتفويض ا  (2/1/6)  6

 .القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات(2/2)المؤشر 

ن مشاركة القيادات األكاديمية بالكلية خطط التدريب للقيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة تتضمالتدريب بالجامعة : ( 2/2/1)  7
 والتقارير الخاصة بها  2018/2019خالل ثالث سنوات حتى العام الجامعى 

 ـ شهادات مشاركة القيادات األكاديمية واإلدارية فى البرامج التدريبية  (2/2/2)  8

9  (2/2/3 ) 
 

فئة لقيادات األكاديمية واإلدارية  للعام الجامعى خطة التوعية والتدريب الشاملة تتضمن وثيقة التدريب بالكلية :
 ومحضر مجلس الكلية  2018/2019

  2018/2019 الجامعى للعام واإلدارية األكاديمية القيادات فئة تتضمن الشاملة والتدريب التوعية خطة تقريرعن ـ

  التدريب ومنها التعليمية تالخدما على الصرف بنود تتضمن للكلية السنوية الميزانية من صورة ( 2/2/4)  10

ثالث سنوات سابقة  خاللللقيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة والكلية إحصائية بعدد ونسبة وأنواع البرامج التدريبية  (2/2/5)  11
 لقيادات األكاديمية واإلدارية  

 فى عملية التقييم،وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسى. معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية( 2/3)المؤشر

 معايير تقييم ومؤشرات القيادات األكاديمية بمجلس الجامعةـ قرارإعتماد  (2/3/1)  12
 

 ة وثيقة نتائج استبيانات عن نمط القيادة آلعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  واإلجراءات التصحيحي ( 2/3/2)  13
  حاضر مجلس الكلية وم2018/2019و 2017/2018و  2016/2017للعام الجامعى 

 ومحضر مجلس الكليةوالدالالت الخاصة بها وثيقة احصائية تطور نمط  القيادة  بالكلية لثالث سنوات سابقة  ( 2/3/3)  14

 من أوجه اإلستفادة من نتائج اإلستطالع عن نمط القيادةنماذج  ( 2/3/4)  15

 ة.للتعامل مع مشكالت الكليلة فعا تة آلياإلدارة الكلي( 2/4)المؤشر 

  ومحضر مجلس الكلية  وثيقة السياسات المتبعة في التعامل مع )مشاكل التعليم ( (2/4/1) 16

 دية(مع )مشاكل التعليم الكثافة العد السياسات المتبعة في التعاملنماذج من ممارسات تطبيق  (2/4/2) 17
 م تقسيم الطالب على مجموعات فى الدروس العملية للطالب بعيادات األسنان ئاـ قو

 معيدين الالثالثية لتعيين الكلية خطة  (2/4/3) 18

 أعضاء هيئة التدريس( نقص أو زيادة السياسات المتبعة في التعامل مع )نماذج من ممارسات تطبيق  (2/4/4) 19

 عضاء هيئة تدريس   ـ التعيين أ ـ قوائم المنتدبين سنويا 

 السياسات المتبعة مع مشاكل التعليم )الدروس الخصوصية (نماذج من ممارسات تطبيق  (2/4/5) 20

  السياسات المتبعة مع مشاكل التعليم )ضعف حضور الطالب (نماذج من ممارسات تطبيق  (2/4/6) 21

  ة )الكتاب الجامعى (السياسات المتبعة مع مشكلنماذج من ممارسات تطبيق  (2/4/7) 22

   2018/2019نتائج تطبيق السياسات المتبعة  فى التعامل مع مشكالت التعليم بالكلية حتى العام الجامعى  بيان ب (2/4/8) 23

بيق األخالقيات قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتط للكلية( 2/5)المؤشر 
 الكلية.المهنية بين أفراد 

 General Academic Regulations(  GARبالجامعة)   العامة األكاديمية عن القواعد ـ كتيب (2/5/1)  24
 بالجامعة على موقع الجامعة العامة األكاديمية عن القواعد ـ صورة من إعالن كتيب

 الكلية ومحضرمجلسخالقيات المهنية بالكلية قائمة القيم الجوهرية واآلوثيقة  (2/5/2)  25

 صورة من نشره على موقع الكلية اإللكترونى دليل القيم الجوهرية وميثاق العمل بالكلية (2/5/3)  26

 على موقع الكلية اإللكترونى نشره من وصورةبالكلية  المهنة أخالقيات دليل (2/5/4)  27

 على موقع الكلية اإللكترونىوصورة من نشره الطالب الجامعى دليل أخالقيات وسلوكيات  (2/5/5)  28

 دليل أخالقيات البحث العلمى صورة من نشره على موقع الكلية اإللكترونى وثيقة  (2/5/6)  29

  وثيقة آليات نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية (2/5/7)  30
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 وثيقة إجراءات لضمان العدالة وعدم التمييز  (2/5/8)  31

 وثيقة  وسائل اإلعالن عن القيم الجوهرية واآلخالقيات المهنية بالكلية  (2/5/9)  32

 محاضرة التوعية  فى لقاء مع الطالب الجدد أول أسبوع )أسبوع التوعية(  (2/5/10)  33

 مطويات توعية ورش عمل أ.هـ.ت والهيئة المعاونة ـ الطالب ـ الجهاز اإلدارى و (2/5/11)  34
 عمل للتعريف بدليل القيم الجوهرية وميثاق العمل بالكلية ـ ورشة

 ـ صورة من قواعد حقوق الملكية والضوابط الواجب اإللتزام بها عند التصوير والنسخ بالمكتبة المركزية  (2/5/12)  35

اإلجراءات التى تتبعها الكلية نتائج استطالعات رآى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب عن الرضا عن  (2/5/13)  36
 للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية

 اإلجراءات التى تتخذها الكلية في حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة ومحضر مجلس الكليةوثيقة  (2/5/14)  37

 اونة نماذج من تطبيق وتفعيل األخالقيات المهنية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المع (2/5/15)  38

 نماذج من األجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم إلتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (2/5/16)  39

 نماذج تطبيق اجراءات عدم التميزبين بين الجهاز اإلدارى وفنيين المعامل بالكلية (2/5/17)  40
 )ربط الحافز بالجهد(. ـ نماذج من األسنان ـ صورة من قاعدة بيانات الجهاز اإلدارى المخصص لكلية طب 

 نماذج من األجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم اإللتزام اعضاء الجهاز اإلدارى (2/5/18)  41

 يزبين الطــــــــالبينماذج من تطبيق اجراءات عدم التم (2/5/19)  42

 ـ صورة من مجلس تأديبيحالة عدم إلتزام الطالب خاذها فى ات التى يتم اتاءـ نماذج من األجر (2/5/20)  43

 General Academicنظام الموحد لمعالجة تظلمات الطالب منصوص عليه فى مستند ـ صورة من نموذج ال (2/5/21)  44

Regulations   صورة من تظلم أحد الطالب والرد عليه  على الموقع اإللكترونى للجامعة       ـ 

 ومحضرمجلس الكلية بالجامعة  ة األكاديمية عن الملكيةاإلحاطة علما بآليات فصل اإلدار وثيقة (2/5/22)  45

( من الئحة الجامعة الشروط والمهام واإلختصاصات 13حتى المادة  5مجلس األمناء ـ صورة من المادة رقم ) (2/5/23)  46
 واإلجتماعات   ـ تشكيل مجلس األمناء 

 ( من الئحة الجامعة الشروط والمهام 19حتى المادة  14ـ صورة من المادة رقم )  مجلس الجامعة (2/5/24)  47

 ( من الئحة الجامعة 22حتى المادة  20ـ صورة من المادة رقم )" Senate "المجلس األكاديمى للجامعة (2/5/25)  48

 ة الجامعة الشروط والمهام واإلختصاصات ( من الئح34حتى المادة  32ـ صورة من المادة رقم )مجلس الكلية   (2/5/26)  49

 ة مصداقيتها وتحديثها.ها، وتضمن الكليطتوتغطى سائر أنشة شاملة المعلومات المعلنة عن الكلي( 2/6)المؤشر 

ذ في سرعة إتخا بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصروثيقة قائمة قواعد البيانات واألنظمة اإللكترونية  (2/6/1) 50
  ومحضر مجلس الكليةالقرارات 

 ـ صورة من مخرجات الموقع اإللكتروني للكلية  (2/6/2) 51

 وثيقة آلية متابعة صحة المعلومات المنشورة عن الكلية ومصداقيتها ومحضر مجلس الكلية (2/6/3) 52

  صاصات منسق الموقع اإللكترونى للكليةـ مهام واختـ صورة من الهيكل التنظيمى بتضمن منسق الموقع اإللكترونى  (2/6/4) 53

 ) تسجيل الطالب ( SRSنظام التعليم اإللكترونيصورة من مخرجات ال (2/6/5) 54

 )التعليم اإللكترونى (  E-Learningنظام التعليم اإللكترونيصورة من مخرجات ال (2/6/6) 55

 ـ نماذج من لقاءاءات الطالب الجدد              ـ صورة من كتيب دليل الطالب (2/6/7) 56

 ومحضر مجلس الكليةآليات تداول وحفظ الوثائق والمعلومات وثيقة  (2/6/8) 57

 ة ونشاطها،ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافهاى معتمد ومعلن ومالئم لحجم الكليالهيكل التنظيم( 2/7)المؤشر

 للجامعة البريطانية فى مصر     ـ الهيكل التنظيمى للكلية قبل التحديث ـ الهيكل التنظيمي العام  (2/7/1) 58
 بالكلية بعد التحديث الهيكل التنظيمي العام ـ وثيقة 
بالكلية بعدالتحديث بتعيين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحضر مجلس الهيكل التنظيمي العام ـ وثيقة

 لكليةا

 وثيقة آليات مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للكلية ومحضر مجلس الكلية   (2/7/2) 59

60 (2/7/3) 
 

 ـ تشكيل مجلس الكلية ومهام وإختصاصات مجلس الكلية 
  عميد الكلية  ـ وكالء الكلية  ـ رؤساء األقسام  ـ مدير وحدة ضمان الجودةمهام وإختصاصات القيادات األكاديمية ـ 

منسق لجنة اإلرشاد الطالبى  ـ لجنة الجداول الدراسية ـ ـ تشكيل ومهام واختصاصات اللجان األساسية والمستحدثة 
منسق الكلية للتعليم اإللكترونى ـ منسق الكلية لخدمة ـ  منسق التعليم اإللكترونى التعليم والتعلم ـ منسق اإلمتحانات ـ 
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سق إدارة أألزمات والكوارث    ـ منسق الكلية للموقع اإللكترونى ـ منسق الكلية ـ منـ لجنة مكافحة العدوى المجتمع   
 للمكتبة المركزية ـ اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة

صورة من نشر الهيكل التنظيمي العام على موقع الكلية اإللكترونى  ـ صورة من اعالن الهيكل التنظيمي العام ـ  (2/7/4) 61
 ـ صورة من إرسال الهيكل التنظيمي عبر البريد اإللكتروني      ت الجدارية بمبانى الكليةللكلية الواحا

التوصيف الوظيفى معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقًا للهيكل التنظيمى، ويحقق التكافؤ بين السلطات ( 2/8)المؤشر 
 تداب للوظائف المختلفة.والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واإلن

 وثيقة دليل التوصيف الوظيفى لكافة الفئات األكاديمية واإلدارية بكلية طب األسنان   ( 2/8/1)  62

إرسال التوصيف عبر البريد نماذج ـ  ـ صورة من نشر كتيب التوصيف الوظيفى على موقع اإللكترونى للكلية ( 2/8/2)  63
  اإللكتروني

 ورش عمل للتعريف بالتوصيف الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى بالكليةمستندات  ( 2/8/3)  64

 ألعضاء الجهاز اإلدارى بالكليةبطاقات التوصيف الوظيفى  ( 2/8/4)  65

مع الهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى وفنيين نماذج من تعيين وأعارات أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين والتعاقد  ( 2/8/5)  66
 المعامل  وتمريض األسنان مع الهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى وفنيين المعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ  إدارة الجودة والتطوير3

 التقييم الذاتي
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 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

ودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها وحدة لضمان الج للكلية .1

 ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة. لكليةممثلون عن مختلف الفئات با
   

 ،واضحةعالقات تبعية و ذالوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكالً تنظيمي ًا  الالئحة الداخلية .2

 ، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها.وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة
   

    لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها. .3

ة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة، نشطة الكليتقييم أ .4

 مراجعات داخلية وخارجية.و
   

تُناقَش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، ويُستفاد منها في توجيه الكلية يم أنشطة نتائج تقيي .5

 يحية والتطوير.التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصح
   

 تعليقات الكلية 

للكلية وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها ممثلون عن مختلف الفئات  3/1مؤشر 

 ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة. كليةبال

 لجودة والتقييماإدارة من خالل  2005عة البريطانية نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي منذ نشأتها عام تطبق الجام

 (Quality and Validation office)   والذى يختص بتطبيق نظم الجودة في النواحي التعليمية المقدمة للطالب، واتباع أساليب

 (3/1/1مرفق)يم الطالب ومتابعتها من خالل برامج إلكترونية مركزية تدريس وتعلم متنوعة وكذلك االهتمام بطرق تقي

بتطبيق نظم جودة مؤسسات التعليم العالى القومية حيث تنص الئحة الجامعة الجامعة  أهتمتإنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية :  قرار

الضوابط المقررة للتقويم واالعتماد األكاديمي طبقا لمعايير أن تكون خطة الجامعة متوائمة مع المعايير و( 268الباب الثانى عشر بالمادة )

هيئة ضمان الجودة واألعتماد المصرية وكذلك ضمن مجموعة المبادئ التوجيهية والنقاط المرجعية لمعايير ضمان الجودة األكاديمية 

 اكزها. البريطانية وما يقتضيه ذلك من إنشاء إدارات ووحدات ضمان للجودة فى كليات الجامعة ومر

 تتبع مستقلة وحدة لتكون (3/1/2مرفق)  25/12/2016 بقرار مجلس الكلية بتاريخوتم إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان    

 معايير تطبيق ومتابعة بمراجعة فنيا المختص التنظيمي الكيان ةالوحد تعد و فنيا  بالجامعة الجودة ضمان مركز تتبع و إداريا الكلية عميد

 الهيئه وأهداف الجامعه إستراتيجية مع تتوافق االهداف من مجموعه تبني المستمرو التطوير علي والعمل المجاالت كل فى التعليم جودة

  واألعتماد الجوده لضمان القوميه

أعوام قابلة  3مدة الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من رئيس الجامعة ل تم تعيين مدير: مدير وحدة ضمان الجودة

، وبالمعايير األكاديمية لى دراية كافية بمعايير االعتمادع يكونللتجديد بترشيح من رئيس مجلس إدارة الوحدة طبقا لمعايير تتضمن أن 

المرجعية )القومية والعالمية( في تخصص الكلية والحصول على دورات المراجعة في مؤسسات التعليم العالي ، ويمثل مدير وحدة 

 عرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا جودة التعليم والفاعلية التعليمية بالكلية.  ضمان الجودة ضمن تشكيل مجلس الكلية ل

يساعد ل من مجلس الكلية عين نائب مدير الوحدة من بين السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار تم تمدير وحدة ضمان الجودة : نائب 

 إتمام األعمال ويحل محله فى حال غيابهمدير الوحدة فى 

وإستخدام قواعد البيانات اإللكترونية  لتنفيذ الشئون اإلدارية والفنية بالوحدةتم تعيين أمين لوحدة ضمان الجودة :  الجودة وحدة ضمانأمين 

ا وورقيا والمراسلة اإللكترونية مع مقررى للمعايير إلكتروني ىالرئيسة بالجامعة فى دعم أنشطة معايير اإلعتماد ومتابعة النظام الوثائق

واإلعداد لمجلس إدارة اللجان التنفيذية ومنسقى المعايير وفرق العمل واإلدارات المختلفة بالجامعة لتنفيذ األنشطة وتسيير العمل اليومى 

 (3/1/3مرفق) وتوثقيها الوحدة والمجلس التنفيذى 
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بيان بتوزيع المجلس التنفيذى ومنسقى معاييرجودة التعليم واإلعتماد ة ضمان الجودة بإعداد قامت وحد توافر اإلمكانيات البشرية للوحدة :

من و أعضاء فرق العمل موزعة على معايير اإلعتماد  ( منسق لكل لجنة1( مقرر وعدد )1: عدد )تضمن يواألعضاء المساعدون 

بالفهم والمعرفة منسقى المعايير مقررى و، ويتسم الجهاز اإلدارى مختلف الفئات بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و

من خالل الحصول ومن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد الصادر 2015صدار الثالث يوليو إلل تبعالمعايير جودة التعليم 

وقد تم ،2017/  12/2بتاريخ رية وإعتماده بمجلس الكلية البشوتم إعداد بيان باإلمكانيات ،على الدورات التدريبية التى تنظمها الهيئة 

وإعتماده المعايير وفرق العمل باللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة  منسقىمقررى وتشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية للكلية من 

 (3/1/4مرفق)  2019/  3/   24    بمجلس الكلية  بتاريخ 

 الكلية الرئيسى والمستشفى التعليمى بالكلية وحدة لضمان الجودة  تقع بالدور األول بمبنىيتوافر  دة:توافراإلمكانيات المادية بالوح

دواليب لحفظ الملفات الورقية من حيث المساحة وتم تجهيزها بطاولة إجتماعات وأثاث من الوحدة  يتناسب مع طبيعة عملو( 12 )مبنى

وإعتماده اإلمكانيات المادية بوتم إعداد بيان  المطلوبة المكتبية يكفى من األدوات ماأجهزة حاسب آلي وطابعة وماكينة تصوير وكل و

 (3/1/5مرفق) 2017/  12/2بمجلس الكلية  بتاريخ 

وتحدد عالقة الوحدة بمركز  ،واضحةتبعية وعالقات  ذالوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال  تنظيمي  ا  الالئحة الداخلية 3/2مؤشر 

 ، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها.جامعةضمان الجودة بال

اإلستراتيجية  رؤية ورسالة الوحدة وأهدافهاتم إعداد الالئحة الداخلية للوحدة تتضمن الشكل القانونى للوحدة ،و  الالئحة الداخلية للوحدة :

ة فئات الكلية األكاديمية واإلدارية والتعريف كافبين ثقافة جودة مؤســســات التعليم العالى بمصــر بنشــر الوعي التى تتضــمن التوســع فى 

، ويوجد للوحدة هيكلها التنظيمى الذى  (3/2/1مرفق)الكلية بالهيكل التنظيمى العام وتتبع الوحدة عميد بأهمية تطبيق نظم ضــمان الجودة 

  ومجلس تنفيذى (يتكون من )مجلس إدارة 

وقد ئحه الداخلية طبقا الحتياجات الكلية وفقا لمتطلبات نظام الجودة واألعتماد ،يجوز تحديث الال تحديث الئحة الوحدة واإلعالن عنها :

 (3/2/2مرفق)وإرسالها بالبريد اإللكتروني لجميع العاملين بالكلية على الموقع األلكترونى للجامعة تم إعالن الالئحة 

القيادات الجودة برئاسة عميد الكلية وعدد من يتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة وحدة ضمان مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة : 

ة األكاديمية بالكلية باإلضافة إلى أمين اتحاد الطالب بالكلية وتم عرضه على مجلس الكلية إلقراره ، ويعتبرمجلس إدارة الوحدة هو السلط

سنوية  لمناقشة الموضوعات  نصفدورية ويعقد مجلس إدارة الوحدة بالكلية إجتماعات  المسئولة عن وضع السياسات لتحقيق أهداف الوحدة

 (3/2/3مرفق)المتعلقة بجودة التعليم 

يتضمن الهيكل التنظيمى للمجلس التنفيذى للوحدة مدير وحدة ضمان الجودة  رئيسا للمجلس  المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة :

دة المهام واإلختصاصات لكل لجنة تنفيذية لتغطى كافة أنشطة محدلها هيكل تنظيمى و( لجان تنفيذية داعمة للوحده 6ونائبه ومنسقي عدد )

 (3/2/4مرفق)للتحسين والتطوير داخل الكلية   مؤشرات معايير جودة التعليم واإلعتماد والتطبيق المستمر

 (3/2/5)مرفقويعقد المجلس إجتماعا شهريا برئاسة مدير الوحدة ومقرراللجان لعرض ومناقشة ما تم تنفيذه من أنشطة الوحدة 

قامت الجامعة بإنشاء المركز لتقديم اإلستشارات والدعم اإلدارى والفنى لكليات وحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة : العالقة بين ال

 الصادرة من الهيئة القومية لجودة التعليم واإلعتمادالجامعة فى تطبيق نظم جودة التعليم القومية وتحقيق متطلبات معايير جودة التعليم 

NAQAAE  حيث  قام المركز بتنظيم دورات تدريبية لجودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى )دورات المراجعيين( بتنفيذ من خبراء

  تضمنت دورات :و  (3/2/6مرفق) عضاء هيئة التدريسأالوحدة  بالكلية وعدد من  بالهيئة القومية وشارك فيها مديرالتدريب 
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برتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية، لكليات ومعاهد التعليم العالى، والتقويم الذاتى ،ومعاهد التعليم العالى  لكليات التخطيط اإلستراتيجى

عقد لقاءات دورية بين ، كما يتم (3/2/7مرفق)جودة التعليم التى تنفذها الهيئة السنوية لمؤتمرات وحدة ضمان الجودة المدير  وحضور

الجودة والتنسيق لعقد إجتماعات داخل وحدة ضمان الجودة بالكلية بحضور أعضاء المركز منسقى  المركز مع مدير وحدة ضمان مدير

ومقترح اآلليات وإعداد الوثائق لتنفيذ من نماذج استبيانات مصممة الداعمة لتقديم الوسائل  (3/2/8مرفق) المعايير وفرق العمل لكل معيار

وتوضيح للنقاط التى تحتاج  2022 -2017مراجعة الخطة االستراتيجية اإلعتماد ومنها معايير جودة التعليم ووأنشطة مؤشرات ممارسات 

ية لضمان وطريقة كتابة الدراسة الذاتية للكلية لتأهيل الكلية للتقدم بطلب االعتماد من الهيئة القومالى مراجعة وتحسين بكل معايير اإلعتماد 

وحدة ضمان الجودة اللقاءات التى ة دوريا لحضورعميد الكلية ومدير ق مع إدارة الكليبالتنسيكما قام المركز  ،جودة التعليم واالعتماد

رئيس الجامعة وعمداء ومديري وحدات الجودة بالكليات للتحفيزعلى تأهيل الكلية لإلعتماد األكاديمى من الهيئة القومية وللوقوف يعقدها 

نى للكليات التقدم لالعتماد وفقاً لإلطار الزمني المحدد من قبَل الجامعة على أهم المعوقات والنقاط التي تحتاج إلى تحسين حتى يتث

المركز بالتنسيق مع الكلية لعقد زيارة محاكاة للمراجعة الخارجية من خبراء جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى وقام ، (3/2/9مرفق)

 (3/2/10مرفق)

 نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها. لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن 3/3مؤشر 

حتى  2017بدأت من مارس  وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد خطة عمل سنوية قامت خطة العمل السنوية لوحدة ضمان الجودة :

من ( أغسطس31)نهاية العام األكاديمى حتى (سبتمبر 1)لعام األكاديمى بداية من ا ،وتتبعها  إعداد وتنفيذ خطط سنوية2017أغسطس 

مؤشرات أنشطة وممارسات تنفيذ من خالل األهداف المطلوب تحقيقها تطبيقا لنظم جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى تتضمن كل عام 

هيئة  وفرق العمل المشكلة من قيادات أكاديمية وأعضاءسئولى التنفيذ من منسقى المعاييرممع تحديد معايير جودة التعليم واإلعتماد 

ومؤشرات المتابعة ،كل عاموالتوقيت الزمنى المحدد ارى واإلدارة الداعمة من الجامعة،وأعضاء الهيئة المعاونة وجهاز إدالتدريس 

 (3/3/1مرفق)م ويوالتق

خالل العام والممارسات لكل مؤشرات المعايير  األنشطةلمتابعة تنفيذ :خطة العمل السنوية لوحدة ضمان الجودة مصفوفة متابعة 

منسقى اللجان التنفيذية بإعداد تقارير نصف سنوية عن أنشطة وممارسات كل لجنة وما تم من أنشطة معايير يقوم و، (3/3/2)مرفق

فى مجال  2022ـ2017وتقارير الخطط التنفيذية إلستراتيجية الكلية تقريرعن التدريب،مع متابعة ،(3/3/3مرفق)جودة التعليم واإلعتماد 

   ( 3/3/4مرفق)  مية والبحث العلمى وخدمة المجتمعيوالفاعلية التعل التعليم

ضمان الجودة بالكلية خطة  خطة المراجعة الداخلية: شرات المتابعة الداخلية وتقييم األداء بوحدة  سائل القياس ومؤ صميم و تعد لجنة ت

طب األسنان لالبرنامج التعليمى توصيف  من كل عام تتضمن متابعة يوليو )ذاتياً( كل عام جامعى إعتبارا منسنوية للمراجعة الداخلية 

للبرنامج التعليمى) طب األســنان( ومقرراته وما تحقق من مخرجات العملية التعليمية ،ومراجعه تقارير وتحديث المقررات الدراســية 

ولها تم تطويرها  راجعة المقررات التىممؤشـــرات البرنامج التعليمى و، و بما يؤكد اإللتزام بالتوصـــيف المعلن للمقررات الدراســـية

ــــتيعابية اإلجمالية  ــــتيفاء مراجعة أعمال الكنترول ،وكفاية الطاقة االس ــــوق العمل ،ومدى إس إنعكاس على العملية التعليمية وخدمة س

سنان بالكلية ومراجعة  سين معامل وعيادات األ كتب والدوريات بالمكتبة المركزية  وتطبيق نظم ومعايير جودة اللقاعات التدريس وتح

جامعىال عام ال ية للوحدة لل لداخل ماد خطة المراجعة ا ية وتم إعت بالكل مادها  2018/2019تعليم  تاريخ وإعت ية  ب /  7/  15بمجلس الكل

   ( 3/3/5مرفق) 2018

 ئيا / غير مستوفى( )مستوفى /مستوى جزويتضمن التقويمالذاتى بالكلية:  التقريرالسنوى للتقويم
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التميز أبرز نقاط وضع نقاط القوة )و تمت عملية التقويم:  2017/2018عن العام الجامعى   ى بالكليةالذات التقريرالسنوى للتقويمـ 1

إعتمادها و خطة التحسين والتعزيز والتطويرووضع مقترحات التحسين وبناءا عليه تم إعداد والتنافسية( والنقاط التى تحتاج إلى تحسين 

   ( 3/3/6مرفق) مؤشرات معايير جودة التعليموممارسات أنشطة سعيا إلستيفاء  2018/  9 /23بمجلس الكلية  بتاريخ  

الوقوف على ماتم من تنفيذ أنشطة  بهدف تمت عملية التقويم  2018/2019عن العام الجامعى   الذاتى بالكليةالتقريرالسنوى للتقويم ـ 2

وضع مقترحات مع والنقاط التى تحتاج إلى تحسين نقاط القوة ديد شامل لتح و مؤشرات معايير جودة التعليم واإلعتمادوممارسات 

  2019/  9 /8بمجلس الكلية  بتاريخ  وإعتمادها على تقرير المراجعة الداخلية بناءا  وإعداد خطة التحسين والتعزيز والتطوير، التحسين 

   ( 3/3/7مرفق)من خبراء جودة التعليم  المحاكاه لزيارة إستعدادا 

و ورقيا يتضمن ملفات معايير جودة التعليم  وحدة نظام لحفظ الوثائق إلكترونياً يوجد بال واعد البيانات ألنشطة وحدة ضمان الجودة:ق

 وأدلة ممارسات األنشطة ونتائج اإلستبيانات والتقارير واإلحصائيات  مجلس الكلية قرارات من واإلعتماد وما تتضمنه 

والتى تشمل تسجيل وتوثيق البيانات المختلفة لكافة أوجه أنشطة الكلية  عة للتسجيل بالكلياتبالجام المتاحة كزيةقواعد البيانات المر وتستخدم

   ( 3/3/8مرفق) إستدعاء الوئائق والوحدة وسرعة

  Human Resource Management (HRM)نظام إدارة الموارد البشرية 

 SRS(Student Record System   )نظام سجل الطالب 

 (  E-learning system programنظام التعليم اإللكتروني )

 قواعد بيانات المكتبة ـ  

 مراجعات داخلية وخارجيةأنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية،وأدوات مالئمة،وويم (تق3/4مؤشر) 

 سنويا  منهجية ودورية التقويم الذاتى بالكلية 

لجنة من خالل مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ونائب المدير وأعضاء تتم عملية المراجعة الذاتية )سنويا( :  التقويم الذاتى السنوى

 األداء مسئولية أحد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكلية  والتى تتضمن تقويم.تصميم وسائل القياس ومؤشرات المتابعة الداخلية 

يع مؤشرات معايير جمتقويم  والمراجعة الذاتية  ومن مهامهافى تشكيلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من األقسام العلمية بالكلية 

 (3/4/1)مرفق ومقرراته الدراسية والتدريب الميدانى لطالب وأطباء اإلمتياز.قسام العلمية لألالتقرير السنوي للبرنامج  جودة التعليم و

 : مدارالعام على بالجامعةللجودة  الدورية السنوية المراجعة •

بالجامعة   :يقوم بتفيذها  القسم اإلداري للجودة والتقييم BUE Quality Enhancement Cycleبالجامعة الدورة السنوية للجودة ـ 

 (3/4/2)مرفقبالتعاون مع الكليات لتطبيق نظم الجودة في النواحي التعليمية 

مؤشرات متنوعة مابين نوعية وكمية وأدوات قامت الكلية بإعداد واألدوات المستخدمة فى التقويم الذاتى بالكلية :  مؤشرات القياس

 (3/4/3مرفق) :م أنشطة معايير الجودة واإلعتماد التالية ويإلستخدامها لتق قابلة للقياس

جات العملية التعليمية )ـ قائمة مراجعة أعمال الكنترول ـ  قائمة مراجعة البرنامج النوعي لمخر نموذج استرشادى للتقويمـ إستخدام 1

 الدراسي  ـ قائمة مراجعة المقررات الدراسية   ـ  ملفات المقررات والبرامج (

 NORMSنموذج استرشادى للتقييم الكمي للتسهيالت المادية بالكلية ـ إستخدام 2

 رية واإلحصائيات والتقارير     ـ إستبيانات إستطالعات الرآى الدو3
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 الداخلية المراجعات من اإلستفادة قائمةقامت اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد  : الداخلية جعاتاالمرإستفادة الكلية من 

من خالل  مية ونمو البحث العلمىتتضمن ماتم من تحسن وتطور الموارد البشرية والموارد المالية والمادية والخدمات التعلي والخارجية

وما تضمنته من تحديد لنقاط القوة بالكلية  (3/4/4مرفق)السنوى الذاتى  يمى ومقرراته الدراسية ، والتقويممراجعة توصيف البرنامج التعل

بالكلية من موارد  والعمل على إستمراريتها وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف وإيجاد مقترحات لتحسينها والتى شملت بيئة العمل

بشرية ومالية ومادية وأنشطة العملية التعليمية طبقا لمتطلبات أنشطة مؤشرات جودة التعليم ، كما تم تطبيق اإلجراءات التصحيحية بناء 

 (3/4/5)مرفقنشطة التعليمية ألعلى نتائج إستطالعات الرأى والدالالت والمؤشرات وإحصائيات التطور والتقارير الدورية ل

 جعة الخارجية : االمرإستفادة الكلية من 

تصحيح األقسام العلمية لتوصيف البرنامج ومقرراته الدراسية للتأكيد على  تم:  األسنان طب التعليمى للبرنامج الخارجى المراجع تقرير  

صياغة األهداف من لبرنامج التعليمى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بناءا على ما ورد من مالحظات المراجع الخارجى لتوصيف ا

وقابليتها للقياس وارتباطها بمخرجات التعلم المستهدفة وأهداف البرنامج وتحققها بالمقررات وأنها تتوافق مع مواصفات الخريج طبيب 

ما أن تقارير المقررات الدراسية  األسنان فى المجال المعرفى وإكتساب المهارات التطبيقية والمهنية والمهارات الذهنية والمهارات العامة ، ك

( مقرر دراسى 7تحديث لعدد )إجراء  عن للمقررات وخطة تحسين البرنامج التعليمى أسفرتوالتى تتضمن مقترحات تحسين سنوية  السنوية 

فة من المقررات الدراسية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتضمن أساليب تعليم وقياس وتقويم لتحقيق مخرجات التعلم المستهدوإعداد ،

 (3/4/6مرفق)للبرنامج التعليمى لطب األسنان 

من خالل التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة تم إجراء زيارة محاكاه لمدة ثالث أيام من خبراء  :زيارة مراجعة خارجية ) محاكاه( 

  (3/4/7مرفق) رجية من دعم فنى ومقترحات تحسينجودة التعليم واإلعتماد لألستفادة من ما يقدم فى تقرير المراجعة الخا

 

 أنشطة المؤسسة تُناقَش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، ويُستفاد منها في توجيه التخطيط  ويم نتائج تق 3/5مؤشر 

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير

 يم الذاتي :عرض ومناقشة نتائج التقي

لنقاط التحسين وأوصى المجلس س الكلية بما يتضمنه من مقترحات يم الذاتي على مجلونتائج التق تم عرضالعرض على مجلس الكلية : 

 من خبراء جودة التعليم لمراجعة ممارسات وأنشطة معايير جودة التعليم عداد لمراجعة خارجية لإلبإنجاز مقترحات التحسين والعمل 

يس الفريق بارسال تقريرعن الزيارة تتضمن نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى وقام رئ :محاكاه( الخارجية ) الزيارة مراجعة تقرير 

تحسين ومقترحات التحسين وبناءا علية تم العرض والمناقشة بالمجلس التنفيذى بوحدة ضمان الجودة وتم التوصية بإعداد خطة تحسين 

وحدة  بحضورمديرطة التعليمية بالكلية دوريا خالل اإلجتماعات األنشبناءا على المالحظات الواردة بتقرير زيارة المحاكاه،مع مناقشة 

تقاريرالمراجع الخارجى ،و دراسة تبنى المعاييير المرجعيةوالتى تتضمن أنشطة جودة التعليم مثل ،(3/5/1مرفق)ضمان الجودة بالكلية 

ات وأساليب التعليم إلستراتيجية الكلية يتراتيجسإى فى نتائج إستطالعات الرأ، ولتوصيف البرنامج التعليمى واإلجراءات التصحيحية 

 .إستطالع رأى المستفيدين كل عام جامعى واإلجراءات التصحيحيةنتائج ،وإحصائيات ونتائج اإلمتحانات ،وللتدريس والتعلم

  ( 3/5/2مرفق)

التقويم الذاتى وإعداد وتنفيذ خطة للتعزيز  من خالل مقترحات التحسين الواردة بتقارير: م الذاتى السنوىويإستفادة الكلية من نتائج التق

اإلستيفاء الكلى ألنشطة متابعة بهدف  الخطةتقريرعن  دوالتحسين تضمنت األنشطة والممارسات لكل معيار من معايير جودة التعليم وإعدا
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 2018/2019للعام الجامعى  كليةمت بها وحدة ضمان الجودة بالقائمة بالممارسات التى قاويتضح ذلك من خالل ، مؤشرات جودة التعليم 

 :تضمنتو (3/5/3مرفق) 2019 يوليو فى الكلية مجلس من وإعتمادها

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب من خالل تعيين التحسين المستمر فى معدالت نسب اتحسن وتطور الموارد البشرية : 

ت المرجعية ، وتناسب أعداد أعضاء الجهاز اإلدارى وأخصائيين المعامل وأطقم أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة جدد لتحقق المعدال

ت تمريض األسنان المؤهليين طبقا إلحتياجات الكلية وتوفير العاملين بالخدمات بكافة مبانى الكلية ، وتنفيذ برامج تدريبية  لتنمية قدرا

تحقق مردود إيجابى ألثر التدريب  مما أنعكس على األداء بزيادة الوعى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلدارى 

 (3/5/4مرفق)الكلية  اعضاءونشر ثقافة الجودة بين كافة 

التطوير المستمر فى المستشفى بزيادة بنود الصرف بميزانية الكلية من الجامعة سنويا ، وتحسن وتطور الموارد المالية والمادية : 

وأماكن إنتظار للمترددين من متلقى الرعاية طقم تمريض أأسنان حديثة وتعيين وتجهيزها بوحدات  بزيادة عيادات األسنانالتعليمى بالكلية 

 (3/5/5مرفق)، ومعامل مجهزة داخل الحرم الجامعى وتعيين وأخصائيين معامل إلتاحة فرص التعلم الجيد للطالب لصحة الفم واألسنان 

إستخدم قواعد البيانات اإللكترونية  للخدمات التعليمية ، تفعيل اإلرشاد الطالبى مما أنعكس التوسع فى :  تحسن وتطورالخدمات التعليمية

أعداد الطالب زيادة ) الحاصلين تقدير امتياز( ،ونسبة الطالب المتفوقين زيادة فىإرتفاع نسب النجاح للطالب بالبرنامج التعليمى ،وعلى 

للبرنامج التعليمى طب األسنان ومقرراته الدراسية بناءا على تطوير وتحسين  ، ة الطالب المتعثرينالمستفيدين من برامج دعم ورعاي

ساهم ذلك وقد  وتقارير المقررات الدراسية سنويا المعاونة  م أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئةم الطالب للمقررات الدراسية وتقويتقيي

والتطوراإليجابى لرضا الطالب عن الخدمات التعليمية والتقويم،ية للتدريس والتعلم فى تطوير أساليب التعليم بإستراتيجية الكل

 (3/5/6مرفق)

النشر إلى أجمالى أعضاء هيئة التدريس ، ومتوسط اإلنتاج البحثى لعضو هيئة التدريس ونسبة  معدلبإرتفاع تحسن ونمو البحث العلمى : 

 وحضور اعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية خالقيات البحث العلمىآزيادة الوعى بوالنشر الدولى  إلى األجمالى ، 

 (3/5/7مرفق)

مجانا ويتم نقل  يوميا( 800ـ  700ح )من وارأعداد تتالمستشفى التعليمى بعالج  ، تطور فى خدماتتحسن وتطور الخدمات المجتمعية : 

مجهزة (  )سيارةأسنان متنقلة إضافة عيادةوع القوافل الطبية مع وتحسين مشر، بوسائل نقل خاصة بالجامعة المترددين من المرضى

 (3/5/8مرفق)خدمات التشخيص والعالج لصحة الفم واألسنان  للمجتمع المحيط  شررعاية صحة الفم واألسنان لتنل

حتى العام الجامعى كلية قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد كتيب عن التطور فى األداء الكلى لل: كتيب تطور األداء بالكلية

المراجعات الداخلية والخارجية والتقويم  والذى تم إعداده بناءا على اإلستفادة من  8/9/2019خ بتاريه بمجلس الكلية وإعتماد2018/2019

ت ودالالت لالنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع من خالل مؤشراالتصاعدى اإليجابى ألداء الكلية التطورالذاتى ، ويتضمن 

 للقيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريسليم وتم إعتماده وإرساله بالبريد الإللكترونى جودة التعاإلحصائيات وتقرير الخطط لمعايير

 (3/5/9مرفق)

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 وحدة ضمان الجودة مجهزة  ومالئمة لممارسة أنشطة معايير جودة التعليم  .  •

 تمثيل مدير الوحدة فى تشكيل  مجلس الكليةولكوادر البشرية المؤهلة والكافية لتطبيق نظم جودة التعليم توفر ا •

 و ورقيا لحفظ الوثائق إلكترونياً نظام والمركزية بالجامعة  جميع قواعد البيانات اإللكترونية إستخدام الوحدة •

       BUE Quality Enhancement Cycleللجودة دورة سنوية  •
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 دعم إدارى وفنى دورى بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية لتطبيق نظم جودة التعليم القومية •

 المعامل وتمريض األسنان   يوأخصائي والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارينشر ثقافة الجودة على مستوى أعضاء هيئة التدريس  •

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الدورات التدريبيةزيادة أعداد المشاركين من أ •

 خطة عمل سنوية لوحدة ضمان الجودة •

 آليات معتمدة للمراجعة الداخلية والخارجية للبرنامج التعليمى طب األسنان ومقرراته الدراسية  •

 مع القيادات األكاديمية واألطراف المعنية .  ويمالتق سنوى ومناقشة نتائجالذاتى القويم تلل )ذاتياً(خطة سنوية للمراجعة الداخلية  •

 الذاتى ويم جودة التعليم فى ضوء نتائج التق خطة للتحسين لمعايير •

 نقاط تحتاج إلى تحسين

 محدودية مشاركة الطالب واالداريين فى أنشطة الجودة  •

 

 
ا ممثلون عن مختلف الفئات ة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيهكليلل( 3/1)المؤشر 

 ة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة.بالكلي

 المرفقــــات واألدلة قم المرفقر م

 بالجامعة القسم اإلداري للجودة والتقييم. (Quality and Validation Office)ـ صورة من موقع  (3/1/1)  1
 General Academic Regulationsـ كتيب القواعد األكاديمية العامة 

الباب الثانى عشر   BUEصورة من الئحة الجامعة ية  ـ قرار إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية ومحضر مجلس الكل (3/1/2)  2
  (268بالمادة )

قرارتمثيل مدير وحدة ضمان الجودة  ـ وثيقة معايير أختيار مدير وحدة الجودة ـ قرار تعيين مدير حدة ضمان الجودة   ـ  (3/1/3)  3
ضمان الجودة  ومحضر مجلس الكلية   ـ قرارتعيين نائب مدير وحدة    في تشكيل مجلس الكلية ومحضر مجلس الكلية

 قرار تعيين أمين لوحدة ضمان الجودة ـ 

4  (3/1/4) 

 

لكلية طب األسنان ـ وثيقة بيان بالكوادر البشرية وتشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل المنبثقة بوحدة ضمان الجودة 
 ومحضر مجلس الكلية بالجامعة البريطانية فى مصر 

ـ وثيقة تشكيل حضور اعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة الدورات التدريبية الخاصة بجودة   شهاداتـ نماذج من 
 ومحضر مجلس الكلية 2018/2019فريق إعداد الدراسة الذاتية 

 ليةومحضر مجلس الكلكلية طب األسنان بالجامعة  وثيقة بيان بالموارد الماديـــة والتجهيزات بوحدة ضمان الجودة (3/1/5)  5

ا  (3/2)المؤشر  وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان  ،واضحةتبعية وعالقات  ذاالالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكالً تنظيمي ً
 ، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها.الجودة بالجامعة

 لجودة واللجان التنفيذيةصورة من الهيكل التنظيمى العام للكلية يتضمن وحدة ضمان اـ  (3/2/1)  6

 لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر الئحة وحدة ضمان الجودة (3/2/2)  7
 ـ صورة من إعالن الالئحة على موقع الكلية اإللكترونى  ـ  مراسالت الالئحة بالبريد اإللكتروني

 ومحضر مجلس الكليةالجودة بالكلية الهيكل التنظيمى وتشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان وثيقة  (3/2/3)  7
 مجلس إدارة  وحدة ضمان الجودةـ محاضر إجتماع 

ومحضر  وحدة ضمان الجوده بالكليةومهام واختصاصات لجان  الهيكل التنظيمى  وتشكيل المجلس التنفيذىـ وثيقة  (3/2/4)  8
 مجلس الكلية

 الجودة محاضر إجتماع اللجان التنفيذية بوحدة ضمان - (3/2/5)  9

 )دورات المراجعيين(مرسالت مركز الجودة بالجامعة للترشيح  (3/2/6)  10

 تدريبية لجودة التعليم بمؤسسات التعليم العالىـ نماذج من شهادات مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الدورات ال (3/2/7)  11
 لهيئة القومية  ـ نماذج حضور مدير وحدة الجودة مؤتمرات جودة التعليم التى تنفذها ا

 أدلة لقاءات المتابعة والدعم الفنى الدوري بين مديرة المركز ومدير وحدة ضمان الجودةـ  (3/2/8)  12
 )إستبيانات ـ آليات ـ نماذج خطط وغيرها (  وسائل الدعم الفنى من المركز لوحدة ضمان الجودة ـ نماذج من 

 أ.د. عميد الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة بالكليةأدلة اجتماعات  رئيس الجامعة مع  (3/2/9)  13

 التعليم بمؤسسات التعليم العالى مرسالت المركز لعقد زيارة محاكاة للمراجعة الخارجية من خبراء جودة  (3/2/10)  14
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 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها. (3/3)المؤشر 

 )مارس ـ أغسطس ( ومحضر مجلس الكلية  2017بوحدة ضمان الجودة لعام  السنوية  ـ خطة العمل ( 3/3/1)  15

 ومحضر مجلس الكلية  2017/2018بوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  السنوية  ـ خطة العمل

 ومحضر مجلس الكلية 2018/2019بوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  السنوية  ـ خطة العمل

،   2017/2018)مارس ـ أغسطس (  2017بوحدة ضمان الجودة لعام  السنوية  ـ مصفوفات متابعة خطة العمل ( 3/3/2)  16
2018/2019  

 التقاريرالنصف سنوية من اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة ( 3/3/3)  17

فى مجال التعليم والفاعلية التعليمية والبحث  2022ـ2017ية الكلية ـ التقرير السنوي لمتابعة الخطة التنفيذية إلستراتيج ( 3/3/4)  18
 العلمى وخدمة المجتمع

 ومجلس الكلية 2018/2019خطة المراجعة الداخلية للوحدة للعام الجامعى  ( 3/3/5)  19

 ومحضر مجلس الكلية   2017/2018  عن العام الجامعى الذاتى بالكلية ويمـ التقريرالسنوى للتق ( 3/3/6)  20
   وإعتمادها بمجلس الكلية خطة التحسين والتعزيز والتطويرـ 

 ومحضر مجلس الكلية   2018/2019عن العام الجامعى   الذاتى بالكلية ويمـ التقريرالسنوى للتق (3/3/7)  21
   وإعتمادها بمجلس الكلية خطة التحسين والتعزيز والتطويرـ 

 نماذج استخدام الوحدة لقواعد البيانات المركزية بالجامعة (3/3/8)  22
  Human Resource Management (HRM)ـ مخرجات النظام اإللكترونى إدارة الموارد البشرية 

 SRS(Student Record System   )ـ مخرجات النظام اإللكترونى سجل الطالب 

 (  .E-learning system programـ مخرجات نظام التعليم اإللكتروني )

 ـ نماذج من المراسالت اإللكترونيةـ نماذج من قواعد بيانات المكتبة  

 مراجعات داخلية وخارجيةيتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة، وكلية أنشطة ال ويمتق (3/4)المؤشر 

  األداء س ومؤشرات المتابعة الداخلية وتقويمتصميم وسائل القيالجنة ـ صورة من هيكل وتشكيل ومهام  (3/4/1) 23
 ـ وثيقة منهجية ودورية التقويم الذاتى بالكلية ومحضر مجلس الكلية

 BUE Quality Enhancement Cycleبالجامعة أدلة الدورة السنوية للجودة  (3/4/2) 24

 م الذاتى بالكلية ومحضر مجلس الكلية قويالتواألدوات المستخدمة فى  وثيقة مؤشرات القياس (3/4/3) 25
 الذاتى بالكلية ويمواألدوات المستخدمة فى التق مؤشرات القياسنماذج من 

 ومحاضر مجلس الكليةوثيقة قائمة اإلستفادة من المراجعات الداخلية والخارجية   (3/4/4) 26

 2017/2018ـ خطة التحسين للعام الجامعى  (3/4/5) 27
 من اإلجراءات التصحيحية بناءا على نتائج إستطالعات الرأىـ  نماذج 

 (APR)نماذج إستفادة الكلية من تقرير سنوى عن الجامعة بالتعاون مع الكليات  (3/4/6) 28
 سنوات  3ـ نماذج من التقارير السنوية للمقررات الدراسية  

 سنوات   3ـ نماذج من التقاريرالسنوية للبرنامج التعليمى 
 ذج للمقرارات الدراسية التى تم تطويرها ـ نما

 2022ـ2017ـ استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم الحديثة 

 ول برتوكول زيارة المحاكاه جد ـ (3/4/7) 29

اإلجراءات  ة ُتناَقش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، وُيستفاد منها في توجيه التخطيط واتخاذأنشطة الكلي ويمنتائج تق( 3/5)المؤشر 
 التصحيحية والتطوير.

 الذاتى السنوى  ويممحاضر مجلس الكلية ناقشت التق (3/5/1) 30

 )ـ محضر المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ـ محضر لجنة التعليم والتعلم ـ محضر مجلس الكلية (

 قريرالمالحظات الواردة بالت ن بناءا علىزيارة المراجعة الخارجية )  زيارة المحاكاه( ـ خطة تحسيتقريرعن  ـ

 نماذج محاضر مجلس الكلية ناقشت األنشطة التعليمية بالكلية  (3/5/2) 31
 ـ دراسة تبنى المعاييير المراجعية ـ تقاريرالمراجع الخارجى لتوصيف البرنامج التعليمى واإلجراءات التصحيحية 

 إلستراتيجية الكلية للتدريس والتعلمـ نتائج إستطالعات الرآى فى إستراتيجيات وأساليب التعليم 
 إستطالع رأى المستفيدين  كل عام جامعى واإلجراءات التصحيحيةـ نتائج ـ إحصائيات ونتائج اإلمتحانات 

 ومحضر مجلس الكلية 2018/2019قائمة بالممارسات التى قامت بها وحدة ضمان الجودة حتى العام الجامعى وثيقة  (3/5/3) 32

 ـ إحصائية نسب إعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالبنماذج من تحسن وتطور الموارد البشرية  (3/5/4) 33
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 ـ قائمة أعداد أعضاء الجهاز اإلدارى وأخصائيين المعامل وتمريض األسنان المخصصين للكليةـ تقارير خطط التدريب 

 ـ إحصائية تطور بنود الصرف بميزانية الكلية السنوية من الجامعة ة والماديةـ نماذج تحسن وتطور الموارد المالي (3/5/5) 34
 (NORMSمعاييرمالءمة مساحات وتجهيزات مباني الكلية والمرافق ) ـ تقرير تقييم مدى إستيفاء

 جامعة والكليةـ قائمة قواعد البيانات اإللكترونية المستخدمة بادارة النماذج تحسن وتطورالخدمات التعليمية (3/5/6) 35
 ) الحاصلين تقدير امتياز( ـ احصائية بتطور نسبة الطالب المتفوقين

 ـ إحصائية بأعداد الطالب المستفيدين من برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين
 تعليمى تقييم الطالب للمقررات الدراسية وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة ـ التقرير السنوى للبرنامح الـ نتائج 

 ـ قائمة تحديث أساليب التعليم بإستراتيجية الكلية للتدريس والتقويم
 ـ دليل األنشطة الطالبية

 فى األنشطة الطالبية بالجامعة وتحقيقهم مراكزمتقدمةكلية طب األسنان ـ قائمة بإنجازات مشاركة طالب 
 ـ إحصائيات نسب النجاح للطالب بالبرنامج التعليمى

 نماذج تحسن ونمو البحث العلمى (3/5/7) 36
 ـ إحصائية النشر إلى أجمالى أعضاء هيئة التدريس 

 ـ إحصائية متوسط اإلنتاج البحثى لعضو هيئة التدريس ونسبة النشر الدولى  إلى األجمالى 
 آخالقيات البحث العلمىـ دليل 

 شهادات اعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات العلمية-

 نماذج تحسن وتطور الخدمات المجتمعية (3/5/8) 37
 الكليةمن الخدمات المجتمعية التى تقدمها ـ إحصائية بتطورنتائج قياس رضا المستفدين 

 ـ قرار انشاء مشروع القوافل الطبية
 ـ تقارير وفعاليات ممارسات مشروع القوافل الطبية ورش العمل لتوعية اطفال المجتمع

 جهزة ( لرعاية صحة الفم واألسنانألسنان المتنقلة )سيارات مـ قرار انشاء عيادة ا

 2019كتيب تطور األداء بالكلية إصدار  (3/5/9) 38
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 التقييم الذاتى

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا  

غير 

 مستوف

واألقسام العلمية تتفق  الكليةالمعاونة إلى الطالب على مستوى . نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 1

 لكليةمع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة با

 
  

    آليات للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. . للكلية2

    . التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها.3

. أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية 4

 ة وغيرها بكفاءة.واالداري
   

. اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتتخذ 5

 اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.
   

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج  . معايير6

 التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.
   

خاذ االجراءات الالزمة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وات . للكلية7

 لدراستها، واالستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
   

 تعليقات الكلية

واألقسام العلمية تتفق مع المعدالت  لكليةنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى ا (4/1)مؤشر 

 ة لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالكلية.المرجعي

لكى تسعى الكلية لتحقيق كفاية أعضاء هيئة التدريس :نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية

الى الطالب ال تتفق مع ر( )معين ومعانسبة أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل كل الوقت حيث أن تتفق مع المعدالت المرجعية 

 إنتداببسد العجز من خالل  كل عام  لتدريس المقرراتاليها  تحتاجتحديد االعداد التي من خالل  الكليةقامت المعدالت المرجعية لذا 

 من الجامعات الحكومية أساتذة ومدرسين فى تخصصات طب األسنان لبعض االقسام العلمية 

بتطور نسب اعضاء هيئة وإحصائية ،هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية  نسبة أعضاءب إعداد احصائيةوتم 

الهيئة المعاونة باألقسام العلمية على مستوى توزيع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء إحصائية ب، ودريس إلى الطالب خالل ثالث سنواتالت

  2018/ 4 /16واعتمادها من مجلس الكلية بتاريخالفئة والنوع 

 2018/2019احصائية نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية للعام الجامعى  (10جدول )

إجمالي عدد 

 الطالب

أجمالى أعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريس

 التدريس والمنتدبين

 نسبة أعضاء هيئة

 ينالمنتدب على رأس العمل التدريس إلى الطالب

1794 34 48(24) 58 31:1 

 %50يتم حساب المنتدب بـ  •

 

 2018/2019حصائية  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية للعام الجامعى ا (11جدول )

إجمالي عدد 

 الطالب

أجمالى أعضاء  أعضاء الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة 

 والمتعاقد جزيئا

ئة المعاونة نسبة أعضاء الهي

 متعاقد جزئيا  على رأس العمل إلى الطالب

1794 101 50(25) 126 14:1 

 (4/1/1مرفق)(  15:1وهى نسبة تحقق المعدالت المرجعية )%50يتم حساب المنتدب بـ  •

 

 (4/1/2مرفق)     احصائية بتطور نسب اعضاء هيئة التدريس إلى الطالب خالل ثالث سنوات  (12جدول )

 : نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب بالكليةأوال
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إجمالي  العام الجامعى

عدد 

 الطالب

أجمالى أعضاء  أعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس 

 والمنتدبين 

 نسبة أعضاء هيئة 

 المنتدبين على رأس العمل التدريس إلى الطالب

2016/2017 1582 15 48(24) 39 40:1 

2017/2018 1743 16 41(20.5) 36 48:1 

2018/2019 1794 34 48(24) 58 31:1 

 %50يتم حساب المنتدب بـ  •

 ثانيا : نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب بالكلية 

إجمالي عدد  العام الجامعى

 الطالب

أجمالى أعضاء  أعضاء الهيئة المعاونة

 الهيئة المعاونة

نسبة أعضاء الهيئة 

 المعاونة إلى الطالب
 متعاقد على رأس العمل

2016/2017 1582 76 41(20.5) 96 16:1 

2017/2018 1743 88 85 (42.5) 130 13:1 

2018/2019 1794 101 50(25) 126 14:1 

 (15:1وهى نسبة تحقق المعدالت المرجعية )%  50يتم حساب المنتدب بـ 

وتحقق نسبة أعضاء  ال تحقق المعدالت المرجعيةالتدريس إلى الطالب  توضح اإلحصائيات أن نسبة أعضاء هيئة الدالالت والمؤشرات :

للعام  لتعيين وإنتداب أعضاء هيئة تدريس بالكلية إدارة الجامعةوقد قامت الكلية بالتعاون مع ،الهيئة المعاونة للطالب المعدالت المرجعية 

أعضاء الهيئة المعاونة على الدكتوراه والترقية الى درجة حصول عدد من وكذلك للوصول للمعدالت المرجعية ، 2018/2019الجامعى 

مع  2019/2020وتعتبر نسبة قريبة من المعدالت المرجعية وتسعى الكلية إلى تحققها فى العام الجامعى  31:1 النسبة أصبحتف مدرس

أعضاء هيئة آليات التعامل مع عجز اعداد إنخفاض أعداد الطالب الجدد )الفرقة األولى ( طبقا لقررات المجلس األعلى للجامعات وتطبيق 

 التدريس

 إحصائية توزيع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة باألقسام العلمية (13جدول )

 (4/1/3مرفق)    2018/2019على مستوى الفئة والنوع للعام الجامعى 

 2019وى الفئة والنوع شاملة المنتدبينتوزيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمى إلى الطالب على مستأوال : 

 القسم العلمى / التخصص 

 الفئة / النوع  ألعضاء هيئة التدريس  
اجمالى أعضاء هيئة 
 التدريس بالقسم العلمى 

 مدرس استاذ مساعد استاذ

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 5 2 - - 1 1 1 العالج التحفظـــــــــــــى

 8 1 3 1 1 - 2 عالج الجـــــــــــــــذور

 12 3 5 1 3 - - التركيبات الثابتــــــــة

 8 2 3 - 1 2 - التركيبات المتحــركـــــة

 11 - 4 - 3 2 2 يــــرجراحة الفم والتخد

 10 1 3 2 - 3 1 عالج امراض الفـــــــم

 3 - 1 - - 2 - بيولوجيــــــــا الفـــــــم

 4 1 1 - - 1 1 بثولوجيا الفـــــــــــم

 3 - 1 1 - - 1 خواص المــــــــــــادة 

 9 4 - - 1 3 1  واالطفال تقويــــم األسنان

 9 2 - - 1 - 6 العلـــــــوم الطبيـــــــــــة 

 األجمالــــــــى العام 
 م21+ ق8

29 
 م12ق+3

16 
م15ق+23  

73  
م48ق+34  

82 

 ق )قائم على رأس العمل      م  )منتدب جزئيا ( •



 2018/2019لذاتية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصراالدراسة 

BUE-Faculty of Dentistry Self Study 2018-2019 

 

45 

  

Faculty of Dentistry 
The British University In Egypt 

 نسب أعضاء الهيئة المعاونة  بالقسم العلمى إلى الطالب على مستوى الفئة والنوعثانيا :  •

 القسم العلمى / التخصص

 الفئة / النوع ألعضاء الهيئة المعاونة 

الى أعضاء الهيئة المعاونة اجم معيد مدرس مساعد
 إناث ذكور إناث ذكور بالقسم العلمى 

 19 4 4 4 7 العالج التحفظـــــــــــــى

 13 4 4 3 2 عالج الجـــــــــــــــذور

 19 9 7 1 2 التركيبات الثابتــــــــة

 18 5 8 2 3 التركيبات المتحــركـــــة

 13 2 6  5 يــــرجراحة الفم والتخد

 18 4 7 2 5 عالج امراض الفـــــــم

 9 5 2 2  بيولوجيــــــــا الفـــــــم

 6 3 1 2  بثولوجيا الفـــــــــــم

 2 2    خواص المــــــــــــادة 

 15 5 3 4 3 واالطفالتقويــــم األسنان 

 19 9 4 3 3 العلـــــــوم الطبيـــــــــــة 

 األجمالـــــــى
 م12ق +41

53 
 م38ق+60

98 
م50ق+101  

151 

 ق )قائم على رأس العمل      م  )منتدب جزئيا ( •

 للكلية آليات للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. (4/2مؤشر )

آليات للتعامل في ية بإعداد قامت الكلآليات موثقة في حالة وجود عجز أو فائض في أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: 

  بالبرنامج التعليمى )طب األسنان( بالكليةالتخصصات حالة العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في بعض 

  (4/2/1مرفق) 2017/ 6 /18اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ  و

دليل  نظام العمل من خالل  بالكليةعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واعد تعيين أقعن يتم اإلعالن : اإلعالن عن قواعد التعيين 

واجبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وتم إعداد مطويات توعية عن  for Staff   Employee Handbookبالجامعة 

 23/9اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ  ولخرجيين امن ثالثية لتعيين المعيدين  سنويا  وقامت الكلية بإعداد خطة (4/2/2مرفق) بالكلية

 (4/2/3مرفق)  2018/

 التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها.(  4/3 )مؤشر

ألسنان التي يقومون  بتدريسها تلتزم الكلية بمالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الدراسية للبرنامج التعليمى طب ا

تم إعداد بيان بمالئمة التخصص و( 4/3/1مرفق) بأعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية ومن خالل السيرة الذاتيةحيث يتم اإلستعانة 

 (4/3/2مرفق) 2018/ 9 /23بتاريخاعتماده من مجلس الكلية و 2018/2019العلمي لكل عضو هيئة تدريس للعام الجامعى 

 والبحثية واالدارية وغيرها بكفاءة. أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية( 4/4ر)مؤش 

يتيح لهم  ام العلمية وعلى مستوى الكلية مالءمة متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى األقس   

  2018/2019بيان بمتوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للعام الجامعى وقد أعدت الكلية ءة أداء المهام بكفا

وتلتزم الكلية بتوزيع أعباء ساعات العمل ألعضاء هيئة التدريس ،  (4/4/1مرفق) 2018/  9/   23اعتماده من مجلس الكلية بتاريخ   و

عباء تدريسية واألعباء البحثية أالذى يتضمن عدد ساعات )  (4/4/2مرفق)( Work load)وذج عبء العمل تبعا لنم (والهيئة المعاونة

د الكلية متوسط ييز بتحديواالدارية اسبوعيا ( تطبيقا لقانون تنظيم اعمال الجامعات فى هذا الشأن واجراءات الكلية للعدالة وعدم التم

، فرغ لألبحاث ألعضاء هيئة التدريسيتم توفير يوم تحيث ساعة باألسبوع  28بعدد المعاونة والهيئة عبء العمل ألعضاء هيئة التدريس 
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وفي نهاية كل عام يتم حساب عدد ساعات العمل لتقييم كل عضو من  ،من الهيئة المعاونة ر والدكتوراهيمسجلين لدرجات الماجستوال

  (4/4/3مرفق)أعضاء هيئة التدريس 

 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتتخذ اإلجراءات المالئمةاإلحتياجات ال (4/5)مؤشر 

 لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة. 

اإلسترشاد ب تتنوع وسائل تحديد اإلحتياجات التدريبيةوسائل تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :  

استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحديد البرامج مثل (4/5/1مرفق)بعدد من المصادرلتحديد اإلحتياجات التدريبية 

وإحتياجات أعضاء هيئة التدريس ، التدريبية من خالل نموذج تحديد اإلحتياجات التدريبية، ونتائج إستبيانات تقييم الدورات السابقة

( بأعضاء هيئة التدريس  Performance Development Reportلهيئة المعاونة الجدد للتدريب وتحليل تقارير مراجعة اآلداء )وا

 مردود الطالب من خالل تقييم الطالب للمقررات الدراسية ، ومتطلبات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة ،و وأعضاء الهيئة المعاونة

BUE( والتقرير السنوى 2022-2017للتعليم والتعلم، .)Programme Action Plan  التوعية بالقواعد واإلجراءات والذى يتطلب

 (4/5/2مرفق)األكاديمية ومتطلبات جودة التعليم ببرنامج طب األسنان  

 تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

 : التدريب بالجامعةأوال

ألعضاء هيئة التدريس  Staff Development Dayمدار يومين أو يوم كامل تقوم الجامعة بتنفيذ على : التدريب مع بداية العام الجامعى

 (4/5/3مرفق)والهيئة المعاونة ويتضمن عدد من ورش عمل لتنمية المهارات السلوكية والمهنية 

ت المخصصة إلزامياً ويتم إدراجها يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد على الدورا تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد إلزاميا :

نموذج فترة اإلختبار واإلعداد والتنمية لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة كمطلب أساسي إلتمام فترة اختبار التعيين حيث يوجد بالجامعة 

ة الدورات اإللزامية إن أمكن ،كما يتم إعاد ويتضمن قائمة بالتدريب اإلجبارى فى خالل فترة اإلختبار  Induction Check listالجدد 

لمن لم يتمكن من الحضور أو مع إرسال مادة التدريب لمناقشتها مع المدرب،كما يتم تخصيص مرشد لكل عضو هيئة تدريس جديد ليرشده 

ضاء هيئة ويدعمه في االندماج بالجامعة ومساعدته في اجتيازمرحلة االختبار األولى ويتم احاطة الكلية بتقرير سنوى عن مشاركة أع

 (4/5/4مرفق)التدريس والهيئة المعاونة 

إعدادها بناءا على استطالعات الرآى لتحديد االحتياجات  خطة سنوية للتدريب يتمتقوم الجامعة بتنفيذ خطة التدريب السنوية بالجامعة: 

ات بالكلية وكليات الجامعة ومنها أعضاء هيئة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحليل اإلحتياجات التدريبية لكافة الفئ

والذى يتولى مسئولية التنسيق بين الكلية ( 4/5/5مرفق)خالل منسق الكلية للتدريب تحاط الكلية بها علما من والتدريس والهيئة المعاونة 

الالزمة بمنسقي التدريب على  ومتابعة التنفيذ وحضوراالجتماعات Staff Development Planاإلعالن عن خطة التدريب ووالجامعة 

 (4/5/6مرفق) مستوى الجامعة ومتابعة الخطة التدريبية على مدارالعام .

)جودة  : من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة تتم عقد دورات تدريبيةبمؤسسات التعليم العالىالدورات التدريبية لجودة التعليم 

 (4/5/7مرفق)جودة التعليم الهيئة القومية لضمان  بمؤسسات التعليم العالى ( بالتعاون معالتعليم 

 : التدريب ضمن خطة بالكليةثانيا

بإعداد خطط سنوية  (4/5/8مرفق)تقوم لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية أحد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكلية 

  مجلس الكلية وتشمل : للتدريب والتوعية بداية من أغسطس من كل عام وإعتمادها من

 وتتضمن برامج لرفع مستوى األداء فى العملية التعليمية الهيئة المعاونة  و التدريسأعضاء هيئة  ـ خطة تدريب 
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ومتطلبات نشر ثقافة وتطبيق نظم جودة التعليم  وتحديد أهداف الخطة والبرامج خطة سنوية للتدريب وخطة للتوعية بمعايير جودة التعليم  ـ  

وفى نهاية تنفيذ  ،االعتماد الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماددريبية والتى تركزعلى برامج التوعية بمعاييرالت

 (4/5/9مرفق) لمتابعة ما تم تنفيذه وأعداد الحضور من المتدربين ومعوقات التنفيذاعداد تقريرسنوى عن الخطة الخطة يتم 

 : التدريب مؤشرات

بإعداد  تقوم لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعيةالبرامج المنفذة ونسبة المتدربين سنويا  من كل فئة إلى العدد اإلجمالي :عدد 

إحصائية بأنواع البرامج التدريبية وعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى خطة التدريب بالجامعة وخطة الكلية سنويا ،كما تم 

إعتماده من مجلس الكلية وصائية بنسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي العدد خالل الثالث سنوات السابقة اعداد إح

 (4/5/10مرفق) 8/9/2019بتاريخ  

 وسائل مباشرة وغير مباشرة لقياس مردود التدريب تستخدم الكليةوسائل قياس مردود التدريب: 

حيث يقوم المتدرب بملىء اإلستبيان قبل نهاية الدورة التدريبية ويتم تحليل  التدريبية الدورة تقييم إستمارة:  ـ الوسائل المباشرة للقياس1

اإلستبيانات ويتم تحليل اإلستمارات وإستخدام النتائج فى تحسين أماكن عقد الدورات و ورش العمل وتطوير المحتوى العلمى لموضوع 

 . الدورة وزيادة عدد المتدربين

: يتم طرح اإلستبيان على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلستيفاء البرامج تبيان مردود أثر التدريب مع انتهاء خطة التدريبإس

تحليل وعرض ومناقشة النتائج  تقييم اثر التدريب على  العضو معالتدريببة التى حصل عليها وعرضها على القيادات األكاديمية بالكلية ل

 (4/5/11مرفق)اإلعتبار عند وضع الخطة الجديدة  و وضعها فى

 (4/5/12مرفق)نتائج تقييم الطالب للمقررالدراسى وأداء أعضاء هيئة التدريس،ومتابعة نتائج التدريب :  ـ الوسائل الغير مباشرة2

نتائج التقييم، وتناقشهم فيها معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة ب( 4/6)مؤشر 

 عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

يتم تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المجاالت معايير وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: 

بكلية طب يروآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسائل إعالن معايو المختلفة بناًء علي معايير موضوعية مفعلة 

 (4/6/1) مرفق  2017 /4  /16مجلس الكلية بتاريخ  ب عرضهاوتم األسنان بالجامعة 

 أوال : معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس : 

 حث العلمي وتطوير الذاتـ الب2 على خلق مناخ تعليمي محفز للطالب اـ المهارات التدريسية وقدرته1

 ـ تحمل المسئولية4 ـ المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع3

  ـ المهارات الشخصية اإلنسانية5

 معايير تقييم أداء أعضاء الهيئة المعاونة :ثانيا : 

 ير الذاتـ استكمال الدراسات العليا وتطو2 على خلق مناخ تعليمي محفز للطالب اـ المهارات التدريسية وقدرته1

 ـ جودة األداء4 ـ األمانة وااللتزام نحو العمل3

  ـ المهارات الشخصية اإلنسانية5

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريسوتستخدم الوسائل التالية فى 

   Performance Development Reportتقرير مراجعة اآلداء الشخصيـ 1

  Teaching Objectivesـ مالحظة التدريس 2
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 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةا ان تقييم الطالب للمقررالدراسي وأداءأستبيـ 3

وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وسائل إعالن معاييرقامت الكلية بإعداد : معايير وآليات تقييم األداءوسائل إعالن 

 HRM)واستخدام النظام األلكترونى،(4/6/3)مرفقالموقع اإللكترونى للجامعة اإلعالن من خالل نشر المعايير على تضمنت  (4/6/2)مرفق

محاضرة  توعية عن معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة للمعاونة وكيفية أستخدام النظام ، بإلقاء حيث قامت  إدارة الموارد البشرية ( 

 (4/6/4)مرفق تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةعن ية كما قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتصميم مطويات توع

 تقييم األداء السنوى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة آليات 

 (:Performance Development Reportتقرير مراجعة اآلداء الشخصي )ـ 1

والمخصص لكل عضو اسم المستخدم وكلمة المرور تحت  (4/6/5)مرفق HRMخالل إستخدام النظام اإللكترونى على موقع الجامعة من ـ 

   BUE HR Management بالجامعة إشراف إدارة الموارد البشرية 

أهداف العمل السنوية الذى يتضمن بالدخول على النظام عام جامعى كل سبتمبر من يقوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى شهر ـ 

 ة للعمل على المستوى الشخصي للعضو وتطبيق النظم الداخلي

يقوم العضو بكتابة عدد األهداف التى يمكن له ان يحققها خالل عملة والتى تتعلق بالتطوير والتحسين فى بيئة العمل بالكلية والفاعلية ـ 

 الكلية التعليمية داخل 

 Teaching Objectivesمالحظة التدريس ـ 2

تقييم ما حققه من على كل عضو وباإلطالع النظام اإللكترونى من خالل  فى شهر أغسطس من كل عامتقوم القيادات األكاديمية بالكلية 

تقييم أداء عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال النشاط البحثي،وفي مجال المشاركة معايير التقييم ويتضمن بناءا على  األهداف

من خالل مستوى تقييم متدرج على ي ضوء التوصيف الوظيفي ومدى فاعلية توظيفها في األنشطة المختلفة بالكلية والجامعة سنويا ف

 النظام اإللكترونى حيث يتم بعد ذلك حساب التصنيف )التقدير العام( ألداء العضو تلقائياً عن طريق النظام اإللكتروني بناًء على عوامل

سام العلمية ، ورئيس القسم العلمى بتقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة مرجحة متفق عليها مسبقة ويقوم عميد الكلية بتقييم رؤساء األق

 (4/6/6)مرفقالمعاونة 

 يتم تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مرحلتين: :مراحل التقييم 

التدريس أو الهيئة المعاونة في العمل حيث : يترتب على هذا التقييم مدى استمرارية عضو هيئة  األولى بعد ثالث شهور من التعيينالمرحلة 

 (4/6/7)مرفقيعتبر من  المتطلبات األساسية خالل فترة اإلعداد واالختبار وشرط أساسي إلتمام عملية التعيين للعام األول 

اء األقسام حيث يتضمن التقييم يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة  بالكلية من قبل رؤس فى أخرالعام الجامعى :الثانية المرحلة 

 المساهمات التي يقوم بها عضو هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع

 :  ـ أستبيان تقييم الطالب للمقرر الدراسي وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة3

لمقرر الدراسى  وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من ل يقوم الطالب بإستيفاء أستبيان تقييم الطالب أعضاء هيئة التدريس:  

 خالل نموذج معد )استبيان تقييم المقرر الدراسي وأداء عضو هيئة التدريس ( موجه  إلى الطالب مع اقتراب نهاية العام الجامعى

 (4/6/8)مرفقيتضمن اإلستبيان عدد من البنود لتقييم أداء المحاضر 

حيث يتم  HRMإعالم  االعضاء  بالنتيجة إلكترونياً  يتم آليات التظلم : ومناقشة نتائج التقييم على القيادات و وسائل اإلخطاروعرض

 (4/6/9)مرفق . رفع تقرير بنتائج التحليل لكل عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة وعلى القيادات األكاديمية بالكلية
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دارة الموارد البشرية  بإرسال إيميل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حالة تظلمهم من م ا: تقو آليات التظلم بناء  على نتائج التقييم

الموقع  الزيادة السنوية بالمرتبات وإخبارهم بوجود رابط اإللكتروني لتقديم شكواهم وآليات التظلم بناًء على نتائج التقييم ويتم إعالنها على

العمل لكل  أعباءمنها في الدور المنوط به عضو هيئة التدريس وكذلك كيفية تنمية هذه المهارات وكذلك واإلستفادة  اإللكتروني للجامعة

 (4/6/10)مرفق عضو هيئة تدريس

ويعد تقرير مراجعة اآلداء  يتم ربط نتائج هذا التقييم بالحوافز المادية ، :لتحسين األداء تقرير مراجعة اآلداء الشخصياإلستفادة من نتائج 

شخصي أحد مصادر تحديد اإلحتياجات التدريبية لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة حيث تعد مخرجات تقارير مراجعة اآلداء مصدراً ال

 (4/6/11)مرفقرئيسياً لوضع الخطة السنوية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع كفاءة  والهيئة المعاونة:تقييم الطالب للمقرر الدراسي وأداء أعضاء هيئة التدريس اإلستفادة من 

ألخذ نتائجه فى اإلعتبار عند وضع (فى ملف المقرر)تقرير بنتائج التحليل لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة إدراج،والعملية التعليمية 

نة من عميد الكلية ـ مناقشة األسباب من قبل لجنة مكويتم  4خطة تحسين المقرر وفى حالة المقررات التي يكون متوسط تقييمها أقل من 

 .مصادر تحديد اإلحتياجات التدريبيةووضع خطة التحسين كما يعد أحد م العلمية للوقوف على األسباب ـ رؤساء األقساوكيل الكلية 

 (4/6/12)مرفق

افز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة آليات لربط الحوأعدت الكلية اإلستفادة من النتائج بربط الحافز بمستوى األداء: 

   8/10/2017وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ بكلية طب األسنان طبقا لقواعد الجامعة  المعاونة

  تقرير مراجعة األداء الشخصى بربط الحافز المادى بمستوى األداء كالتالى :حيث يتم تفعيلها من خالل نتائج التقييم و

 بر الحد األدنى من الزيادة السنوية فى المرتباتتيعوالذى  7من  أكثرعلى تقييم الحاصل  عضوللزيادة السنوية الـ تتم 1

 %15ـ10تحدد الزيادة السنوية فى المرتبات على نسبة   8ـ 7 ما بينالتقييم ـ 2

 % 25ـ20تحدد الزيادة السنوية فى المرتبات على نسبة   8التقييم أكثر من ـ 3

كل عام لتكريم المتميزين من منسوبى كليات  المعنوى من خالل الحفل السنوى الذى تقيمه الجامعة فى بداية شهر سبتمبرمنوالتكريم 

 (4/6/13)مرفقالجامعة 

وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها،  للكلية (4/7)مؤشر

 ن النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.واالستفادة م

 الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

من خالل رابط إلكترونى يتضمن إستبيان لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة سنويا  إستقصاء إلكتروني علي موقع الجامعة: 

في تصميمه على قياس الرضا الوظيفي وقياس الرضا عن البيئة التعليمية ،ويتم تحليل النتائج مركزياً ويرسل إلى ادارة الكلية   يتضمن التقييمو

 (4/7/1)مرفقالتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  

 2018/2019لعام الجامعى عن ا تم اعداد نتائج أستطالعات األراءقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:  نتائج 

يئة المعاونة لثالث سنوات كما قامت الكلية بإعداد احصائية بتطور نتائج استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس واله، (4/7/2)مرفق

 (4/7/3)مرفق 2019 /9/   8وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  ماضية 

 أوجه االستفادة منها :

 2018فى عام ت اعادة هيكلة المرتباتم  ماديا : 

ص الجامعة  سيارات تخصكما أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الحفل السنوى الذى تقيمه الجامعة ، : يتم تكريم المتميزين من معنويا 
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 التدريسهىئة  عضاءال خدمات لتقديم والصحيه الخدميه الجهات بعض مع بالتعاقد الجامعةخاصة لنقل أعضاء هيئة التدريس من وإلى العمل وتقوم 

 (4/7/4)مرفق مخفضه و خدمه مميزه.المعاونه باسعار  الهيئه و

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 آليات موثقه للتعامل مع العجز و الفائض ألعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه •

 األسنان موثقه مالئمة التخصصات ألعضاء هيئة التدريس لتدريس المقررات الدراسيه لبرنامج طب •

 خطط تدريبيه بالجامعة والكلية ألعضاء هيئة التريس و الهيئه المعاونه ومع قياس مردود أثر التدريب واإلستفادة منه •

 حضور التدريب ملزم من ضمن المهام الوظيفيه. •

 معايير موضوعية لتقييم اداء أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه  موثقه و معلنه •

 الطالب للمقرر الدراسي وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  تقييم •

 (  واألستفاده منهPerformance Development Reportتقرير مراجعة اآلداء الشخصي ) •

 إستقصاء عن األراء  إلكتروني علي موقع الجامعة •

 رير مراجعة األداءنتائج التقييم من  تقاليات لربط الحافز بمستوى األداء بناءا على  •

 فى استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه مؤشرات إيجابية   •

 قاط تحتاج إلى تحسين:ن

  إلى الطالب  أعضاء هيئة التدريسلنسب استكمال استيفاء الكلية للمعادالت المرجعية  •

 
واألقسام العلمية تتفق مع المعدالت المرجعية الكلية نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى (  4/1المؤشر )

 .لكليةلنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة با

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

وثيقة احصائية نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية للعام الجامعى ـ  (4/1/1)  1
  ومحضر مجلس الكلية 2018/2019

 الكلية  ـ احصائية بتطور نسب اعضاء هيئة التدريس إلى الطالب خالل ثالث سنوات سابقة ومحضر مجلس (4/1/2)  2
 2018/2019، 2017/2018, 2016/2017ـ قوائم بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنتدبين 

 2018/2019، 2017/2018, 2016/2017للعام الجامعى  قائمة بأعداد الطالب بالكليةـ 

مية على مستوى الفئة إحصائيات توزيع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة باألقسام العل (4/1/3)  3
   2018/2019والنوع

 ة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.للكلي( 4/2المؤشر )

4  (4/2/1) 
 

 

 ـ وثيقة آليات الكلية  للتعامل في حالة العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومحضر مجلس الكلية
 نماذج من التعامل مع العجز ) تعينات ـ اعارات ـ أنتدابات (ـ 

 ـ نماذج من التعامل مع الفائض )تشكيالت القوافل الطبية لرعاية الفم واألسنان ـ تشكيالت منسقى  معايير جودة التعليم (

 قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  وثيقة (4/2/2)  5
عن واجبات اعضاء هيئة التدريس  ـ مطويات توعية  for Staff   Employee Handنظام العمل نسخة من 
 ومعاونيهم

 قرارات تعيين خريجي الكلية من الهيئة المعاونةخطة تعيين المعيدين الثالثية سنويا ومحضر مجلس الكلية ـ ـ وثيقة  (4/2/3)  6

 ريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها.التخصص العلمى ألعضاء هيئة التد( 4/3المؤشر )

7  (4/3/1 ) C.V عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  السيرة الذاتية أل 

 ـ الالئحة الدراسية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر  ( 4/3/2)  8
لتدريس للفصل الدراسىى االول والثانى للعام الجامعى بيان بمالئمة التخصص العلمي لكل عضو هيئة تدريس  ـ وثيقة
 قائمة بتخصصات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةـ    ومحضر مجلس الكلية 2018/2019

 ةأعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واالدارية وغيرها بكفاء( 4/4المؤشر )

   2018/2019بيان بمتوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للعام الجامعى  (4/4/1) 9

 (Work load formsأعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  )نماذج حسابات  (4/4/2) 10
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 الهيئة المعاونةألعضاء هيئة التدريس ونماذج من الجداول الدراسة  (4/4/3) 11

اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج ( 4/5المؤشر )
 التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.

 دريس والهيئة المعاونة بالكلية ومحضر مجلس الكلية ـ وثيقة  مصادرتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة الت (4/5/1) 12

 2018/2019نتائج لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامعى ـ  (4/5/2) 13
 (personal development planـ إحتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد للتدريب )

 (. Performance Development Reportـ تقارير مراجعة اآلداء الشخصي )
 ـ مردود الطالب من خالل تقييم الطالب للمقررات الدراسية

 Programme Action Planـ التقرير السنوى 

 Staff Development دار يومين أو يوم كامل )التدريب مع بداية العام الجامعى على مالتدريب بخطة الجامعة   (4/5/3) 14

Day.للثالث سنوات الماضية ) 

تتضمن   Induction Check listهيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد  ألعضاءـ دليل فترة اإلختبار واإلعداد والتنمية  (4/5/4) 15
 قائمة بالتدريب اإلجبارى فى خالل فترة اإلختبار

 به منسق التدريب بالكلية جنة التدريب على مستوى الجامعة محددتشكيل ل (4/5/5) 16

 Staff 2018/2019ـ وثيقة الخطة السنوية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لعام  (4/5/6) 17

Development Plan  تقريرعن الخططو 2016/2017، 2017/2018،خطط  التدريب ألعوام 

 بمؤسسات التعليم العالى ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )جودة التعليم  الدورات التدريبية شهادات (4/5/7) 18

 ـ الهيكل التنظيمي للكلية محدد به لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية  (4/5/8) 19

20 (4/5/9) 
 

 2018/2019لمعاونة  للعام الجامعى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التوعية والتدريب بالكلية ـ خطة ا
 2018/2019للعام الجامعى لتوعية والتدريب بالكلية  ـ ممارسات خطة ا
 2018/2019ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعى للتوعية والتدريب ـ تقرير عن خطة 

 ة خالل ثالث سنوات سابقة إحصائية عن أعداد ونسب المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون (4/5/10) 21

 ـ نماذج إستمارة تقييم الدورة التدريبية أثناء الدورات )تحليل إستمارة تقييم الدورة التدريبية(  (4/5/11) 22

 ـ نماذج لتحسين وتطوير المحتوى العلمى )من تقارير التدريب للخطة الالحقة بناءا على مردود أثر التدريب (

 2018/2019لتدريب للعام الجامعى ـ نتائج مردود قياس اثر ا

 2018/2019للعام الجامعى  نتائج تقييم الطالب للمقررالدراسى وأداء أعضاء هيئة التدريس (4/5/12 23

رورة، معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الض( 4/6)مؤشر ال

 وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

 ومحضر مجلس الكليةبالكلية وثيقة  معايير وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  (4/6/1) 24

 بالكلية قائمة  وسائل إعالن معاييروآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  (4/6/2) 25

 صورة من نشر معاييروآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بموقع الكلية اإللكترونى  (4/6/3) 26

 )معاييروآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (  إدارة الموارد البشريةـ محاضرة  (4/6/4) 27
 بالكلية عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةمعاييروآليات تقييم أداء ألـ مطويات التوعية 

  HRMصور من مخرجات كاملة للنظام اإللكترونى  (4/6/5) 28

 (Performance development Reportنماذج من مراجعة األداء الشخصى ) (4/6/6) 29

 معة البريطانية فى مصر بكلية طب األسنان بالجا Peer Observation Guidelines نموذج مالحظة التدريس (4/6/7) 30

 نماذج من نتائج تقييم الطالب للمقرر الدراسي وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (4/6/8) 31

 نتائج التقويم() HRMنماذج من اخطار العضو بنتائج التقويم على النظام اإللكترونى  (4/6/9) 32

 ئج تقييم األداء السنوى  ـ نماذج من التظلم من تقييم األداء السنوى  والرد عليهاـ نظام  وآليات تظلم العضو من نتا (4/6/10) 33

 لتحسين األداء تقرير مراجعة اآلداء الشخصينماذج اإلستفادة من نتائج  (4/6/11) 34

 تقييم الطالب للمقرر الدراسي وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةاإلستفادة من  (4/6/12) 35

 ومحضر مجلس الكليةبالكلية  آليات ربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةوثيقة  (4/6/13) 36
  نماذج من اإلستفادة بربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء) تكريم معنوى ـ مادى (

يس والهيئة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة ة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدرللكلي. (4/7المؤشر )
 من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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 ) قياس األراء ( للجامعة  مستخرجات النظام اإللكترونى (4/7/1) 37

،  2017/2018، ، 2016/2017 نتائج استطالع آراء  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خالل ثالث سنوات (4/7/2) 38
  واألجراءت التصحيحية 2018/2019

احصائية بتطور نتائج استطالع آراء  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لثالث سنوات ماضية  واألجراءات  (4/7/3) 39
 ومحضر مجلس الكليةالتصحيحية 

 سنوات سابقة ضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة لثالثقائمة باستفادة الكلية من تطور الرضا الوظيفي ألع (4/7/4) 40
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 الجهاز اإلدارى ـ5

 التقييم الذاتى

مستوف  مستوف مؤشر التقييم  

 جزئيا

غير 

 مستوف

ة، والعاملون موزعون وفقا مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة الكليالجهاز اإلدارى  .1

اسب مع مهام الوظيفة، لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما يتن

 وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة فى أفراده.
 

  

اإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات المالئمة  .2

 لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.

 

 

  

ة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية للكلي .3

ومعلنة، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص 

 على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة، ولوضع برامج التدريب والتطوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ اإلجراءات للكلي .4

 الالزمة لدراستها، واإلستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 

 

  

 تعليقات الكلية

ة، والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة الكليارى ( الجهاز اإلد5/1مؤشر )

 المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة، وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة فى أفراده.

 يعمل  الجهاز اإلدارى بالجامعة البريطانية: وطبيعة نشاطاتهاي ومؤهالتهم ومدى مالءمته لحجم الكلية عدد أعضاء الجهاز اإلدار

ت مركزياً لتلبية اإلحتياجات اإلدارية والفنية لكل كلية من كليات الجامعة حيث يتم تخصيص أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى طبقا لألحتياجا

 (5/1/1مرفق ) .كليةالحقيقية لكل 

  لية:من اإلدارات التايتكون الجهاز اإلدارى المركزى للجامعة  

 إدارة شئون الطالب. -3 اإلدارة الهندسية والصيانة. -2 ـ إدارة التسويق والعالقات العامة والخريجون.1

 إدارة األمن والسالمة المهنية. -6 إدارة الموارد البشرية. -5 إدارة االنشطة الطالبية والشئون اإلجتماعية. -4

 إدارة الحرم الجامعى.  -9 إدارة  الحركة.  -8 . إدارة الحسابات والشئون المالية والمشتريات -7

 .الطبية  إدارة العيادات -12 إدارة المعلوماتية  -11 إدارة السكن الجامعى. -10

 المكتبة المركزية. -15 إدارة الشئون القانونية. -14 مركز ضمان الجودة بالجامعة. -13

وتم إعداد قاعــدة بيانــات الجهاز اإلدارى والفنى المخصص للكلية وإحصائية  كلية:قاعــدة بيانــات الجهاز اإلدارى والفنى المخصص لل

 2019 /2018بالكلية للعام الجامعى توزيعات الجهاز اإلدارى والفنى بمعدل نسبة أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية إلى الطالب  وبيان ب

 (5/1/2) مرفق  2018/  9 /23ها  بمجلس الكلية بتاريخ دوإعتما

بمكتب عميد وكذلك  ،ت المختلفة بالجامعة تابعيين لكلية طب األسنانااإلداريين باإلدار :تتضمن قاعدة بيانات أعضاء الجهــاز اإلدارى 

 وفنيين المعامل وتمريض األسنان باألضافة إلى أمناء المخازن وأعمال الصيانة داخل الكلية  واخصائيين لية و وحدة ضمان الجودةالك

النسبة اصبحت  : 2019 /2018للعام الجامعى إحصائية بمعدل نسبة أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية إلى الطالب  (  13جدول )يوضح و

 (5/1/3مرفق ) (40:1( وهى نسبة تحقق المعدالت المرجعية )20:1إلى الطالب)

 

 

 إحصائية بمعدل نسبة أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية(  13جدول )
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هاز اإلدارى أعضاء الج

 بالجامعة المخصصين للكلية

نسبة أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى  عدد طالب الكلية

 وتمريض األسنان إلى عدد طالب الكلية

90 1794 20:1 

  أعضاء الجهاز اإلداري والفني وفقاً لمؤهالتهميتم توزيع   (5/1/4)مرفق توزيعات الجهاز اإلدارى والفنى بالكلية:(14يوضح جدول )

 و المعايير المعلنة و المفعلة الختيارالجهاز االدارى ة كلية طب األسنان طبقا للسيرة الذاتيةمتطلبات وطبيعلوالخبرات التدريبية والوظيفية 

 (5/1/5مرفق )

 ( توزيعات الجهاز اإلدارى والفنى بالكلية:14جدول )

 العدد العاملين بالجهاز اإلداري

 2 مكتب العميد

 2 لكليةا مكتب وكالء

 1 أمين وحدة ضمان الجودة

 2 إداريين سنة اإلمتياز) مدخل بيانات ـ مساعد إدارى(

 28 إداريين عيادات األسنان ) مدخل بيانات ـ مساعد إدارى(

 21 المعامل  فنييناخصائيين و

 34 التمريض

 90 اإلجمالى

 

التوازن فى لضمان تحقق توجد آليات موثقة للتعامل مع النقص والزيادة :  ـ آليات التعامل مع النقص/الزيادة فى الجهاز اإلدارى والفنى4

  (5/1/6مرفق )توزيع الموارد البشرية بناًء على عبء العمل 

: يتم التعيين فى حالة إحتياج الكلية لعدد من التخصصات حيث تقوم إدارة الكلية بطلب تعيين عدد من الجهاز اإلدارى فى حالة النقص 

زيادة أعداد عيادات األسنان ومع تقرها الجامعة ، إدارة الجامعة وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجامعة بإجراءات التعيين التىوالفنى من 

طبقا للتوصيف  2018/2019تم تعيين عدد من أطقم تمريض األسنان قبل بدء العام الجامعى بالكلية التعليمية وعيادات ذات خدمة عالية 

لتغطية إحتياجات عيادات والخبرات السابقة فى مجال العمل  يةمؤهالتهم والتخصصات المطلوبة والدورات التدريبى الوظيفى بناءا عل

  .لتغطية إحتياجات معامل الكلية المعامل  ،وعدد من فنييناألسنان

فى اإلدارات التى تعانى من ة العجز يتم مشاركة االعداد الزائدة فى أعمال االشراف والمتابعة داخل الكلية ، وتغطي: فى حالة الزيادة 

توزيع أعباء العمل على عاة اللكليات التى بها عجز في أعضاء الجهاز اإلدارى مع مرونقل األعداد الزائدة عن حاجة الكلية  ،النقص

 (5/1/7مرفق ) فى الدولة . األعضاء دون االخالل بساعات العمل الرسمية طبقا لقانون العاملين

 (5/1/8مرفق ) Job description Faculty of Dentistryتم اعداد دليل التوصيف الوظيفى للكلية : لوظيفىدليل التوصيف ا

ليتضمن اإلداريين بإدارة الجامعة والكلية مع مراعاة اضافة تخصصات كلية طب األسنان من اخصائيين المعامل وتمريض األسنان ، من 

)دليل التوصيف الوظيفى  ، وعقد ورشة عمل عن إللكترونى، وإرسالة بالبريد اإللكترونىفنيين الصيانة ،واإلعالن عنه بموقع الكلية ا

 (5/1/9مرفق ). لفئات الكلية اإلدارية(

( اإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات 5/2مؤشر)

 التدريبية لكل فئة.

اإلسترشاد بعدد تتنوع وسائل تحديد اإلحتياجات التدريبية من خالل وسائل تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى والفنى : 

إستبيان تحديد اإلحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى والفنى وتمريض األسنان  ومنهامن المصادر المتنوعة لتحديد اإلحتياجات التدريبية 
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 Performance Development)تحليل نتائج تقرير مراجعة اآلداء الشخصي و، نتائج إستبيانات تقييم الدورات السابقةو، لية بالك

Report (5/2/1مرفق )المقترحات المقدمة ( ،و 

تحاط وكليات الجامعة ألعضاء من الجهاز اإلدارى بتقوم الجامعة بتنفيذ خطة تدريبية سنوية الخطة السنوية للتدريب بإدارة الجامعة: 

متابعة والتنفيذ من خالل منسق التدريب بالكلية مع تتم الأعضاء من الجهاز اإلدارى والفنى بالكلية وبها علما ،ويتم اإلعالن وترشيح الكلية 

رات ومهارات بهدف تنمية قد Staff Development Plan،ويتم تنفيذ الخطة السنوية للتدريب بالجامعة (5/2/2مرفق )إدارة الجامعة 

داء وتتضمن الخطة سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية وحلقات النقاش الخاصة بالهيئة اإلدارية رفع مستوي اآلالعاملين بالكلية و

 (5/2/4مرفق )ويحصل المتدربين من الجهاز اإلدارى على شهادات إجتياز الدورات التدريبية  (5/2/3مرفق )

 األداء فى العمل ألعضاء الجهاز اإلدارى والفنى :  لية لتطويرالرؤية المستقب

المعامل  وفنيينواخصائيين ل ألعضاء الجهاز اإلدارى لية لتطوير األداء فى العمرؤية مستقبقامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد 

مرفق   2018/  5 /13مجلس الكلية بتاريخ وإعتمادها ب وتمريض األسنان لتتفق مع متطلبات تطبيق نظم ضمان جودة التعليم وتأهيل الكلية

المتخصصة فى مجال كلية طب األسنان ونشر ثقافة وتطبيق نظم جودة تنوع البرامج التدريبية  وسعيا من الكلية للعمل على ( 5/2/5)

بالكلية فى تنفيذ أنشطة وممارسات معايير  التعليم بمؤسسات التعليم العالى ، إلستفادة الكلية من مشاركة أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى

 جودة التعليم واإلعتماد 

من خالل لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية أحد اللجان التنفيذية بوحدة تتم لتوعية والتدريب الشاملة بالكلية: ية لالخطة السنو

عضاء الجهاز األدارى التدريبية إلعداد خطة التوعية والتدريب ال بتحديد اإلحتياجاتقامت اللجنة و( 5/2/6مرفق ) ضمان الجودة بالكلية

وإعداد خطة سنوية شاملة للتوعية والتدريب ( 5/2/7مرفق ) 2018/2019فنيين المعامل وتمريض األسنان للعام الجامعى اخصائيين وو

 معتمدة بمجلس الكليةالتدريبية ألهداف والبرامج محددة اوفنيين المعامل وتمريض األسنان  أعضاء الجهاز األدارىلكافة الفئات ومنها 

بأهمية دورهم فى تطبيق نظم جودة التعليم العالى ويتم توزيع مطوية توعية تتضمن التعريفات والتى تتضمن التوعية  ( 5/2/8مرفق )

 والمصطلحات الخاصة بجودة التعليم العالى 

 مؤشرات التدريب: 

الخطط السنوية التى تنفذ بالجامعة  من خالل تقاريرعن ن سنويا  من كل فئة إلى العدد اإلجمالي: عدد البرامج المنفذة ونسبة المتدربي

أعضاء وشارك فيها لتنمية قدرات ومهارات أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى، والخطة السنوية الشاملة للتوعية والتدريب لكافة الفئات بالكلية 

، وتم إعداد (5/2/9مرفق )تتضمن البرامج التدريبية التى تم تنفيذها سنويا ل وتمريض األسنان وفنيين المعامواخصائيين  الجهاز األدارى

إعتمادها بمجلس إحصائية بأنواع البرامج التدريبية المنفذة بالجامعة والكلية ونسب المشاركين إلى إجمالي العدد خالل ثالث سنوات سابقة و

 (5/2/10مرفق ) 2019/  9/  8الكلية بتاريخ  

يتم تقييم مردود أثر التدريب للوقوف على مدى تحقيق أهداف التدريب من خالل إستمارة )تقييم الدورة التدريبية( : تقييم مردود أثر التدريب

أثناء تنفيذ كل برنامج تدريبى أو ورشة عمل، وفى نهاية تنفيذ الخطة السنوية للتدريب يتم توزيع إستبيان عام عن مردود أثر التدريب 

إلستبيان خطة يقوم العضو بكتابة البرامج التدريبية التى شارك فيها ثم تقوم القيادات اإلكاديمية بالكلية بإجراء التقييم ويتم تحليل بيانات ابال

اذ عدد من وإتخ فنيين المعامل وتمريض األسناناخصائيين وو على مستوى أعضاء الجهاز اإلدارى للوصول لنتائج مردود أثر التدريب

،وورش عمل  Administrative Excellence,1,2,3,4التنفيذ لعدد من البرامج التدريبية مثل اءات التصحيحية تضمنت دوريةاإلجر

 (5/2/11مرفق ) تدريبية عن مكافحة العدوى
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 اإلستفادة من نتائج مردود أثر التدريب 

 إرتفاع مستوى اإلداريين بمكتب عميد الكلية الجامعة فى ساهمت  البرامج التدريبية التى تم تنفيذها ب:  األعضاء اإلداريين بالكلية

استدعاء  و فى سرعة  SRS و  HRMإستخدام أنظمة قواعد البيانات اإللكترونية بالجامعة  وذلك عن طريق و وحدة ضمان الجودة

 ل المحاضر وتنظيم الملفات بالعمل ومتابعة البيانات الخاصة بكلية طب األسنان  ، وكيفية التعامل مع الطالب وحضور اإلجتماعات وتسجي

المعامل وتمريض  فنيينخصائيين ولبرامج التدريبية المتخصصة الاساهمت :  الكليةبالمعامل وتمريض األسنان  فنيين اخصائيين و

كما  .العدوى الوعى بطرق التعامل مع الطالب داخل عيادات األسنان والمعامل ، وأهمية اإللتزام بتعليمات مكافحةاألسنان فى زيادة 

، وكذا الواجبات التى يجب ان تحرص أطقم ا فى معامل الكلية بصورة نموذجيةمتطلبات الواجب تنفيذهلفى الفهم والمعرفة ل ساهمت

 (5/2/12مرفق )على تنفيذها داخل عيادات األسنان  مريضالت

عية ومعلنة، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، ( للكلية نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضو5/3مؤشر)

 وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة، ولوضع برامج التدريب والتطوير.

 معايير وآليات تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري والفنى 

معايير تقييم األداء للفئات على ات اإلدارية وأعضاء الجهاز اإلدارى والفنى مل معايير تقييم األداء للقيادتشمعاييرتقييم األداء : أوال : 

 وتتضمن هذه المعاييرعناصر تقييم شاملة مثل :  ( التمريض - المعامل فنييناخصائيين و-اإلدارين ـ مساعدى اإلدارين مشرفين ـ ال)

 النتائج المطلوبة ـ القدرة على تحقيق ـ القدرة على التكيف مع التغيرات في بيئة العمل

 ـ مهارات التواصل قابلية المحاسبة والمسائلةـ مدى 

  ـ القدرة على تلبية احتياجات العمالء الداخليين والخارجيين 

درجة بما يسمح بدالالت إحصائية   10:1من خالل درجات متدرجة  ييم تقالولضمان دقة التقييم وفاعليته ومدى تحقق المهارات يتم   

 (5/3/1مرفق ) 2017/  4/   16وتم إحاطة الكلية بها علما بمجلس الكلية  بتاريخ   ة عن مستوى أداء كل عضو.تعبربدق

 قبل القيادات األكاديمية من  الجامعى أخرالعام فىجهاز اإلدارى والفنى  يتم تقييم أداء أعضاء ال مراحل تقييم األداء :

 BUE اء إلكترونياً من خالل الصفحة اإللكترونية تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالجامعةيتم تقييم األد ثانيا : آليات تقييم األداء:

HR Management  ( 5/3/2مرفق)  األهداف السنوية على المستوى الشخصي والوظيفي والجوانب لكل عضو ويتضمن النموذج

 (5/3/3مرفق ) للعمل المادية وتطبيق النظم الداخلية

عام جامعى بإستيفاء  نموذج األداء الشخصى بكتابة عدد األهداف التى يمكن له ان يحققها خالل عملة والتى تتعلق ـ يقوم العضو كل 1

 بالتطوير والتحسين فى المهام الوظيفية له  وتطبيق النظام الداخلى للعمل 

 باإلطالع   وفنيين المعامل وتمريض األسنان دارىأعضاء الجهاز األتقييم التقوم القيادات األكاديمية بالكلية واإلدارية المسئولة عن  ـ2

متدرج إلكترونياً على النظام  بناءا على  معاييرتقييم  لكل عضو لتقييم ما حققه من األهدافالسنوى  نموذج األداء الشخصىعلى 

لنظام اإللكتروني بناًء على عوامل يتم بعد ذلك حساب التصنيف )التقدير العام( ألداء العضو اإلداري تلقائياً عن طريق ا و اإللكترونى

 (5/3/4مرفق )( Performance development Reportمرجحة متفق عليها مسبقة بتقارير عن مراجعة األداء الشخصى )

 لقاء القيادات لمناقشة النتائج  وـ اإلعالن عن نتيجة التقييم 3

عضاء الجهاز اإلداري والفني أليتم إعالن معايير وآليات التقييم ى: وسائل األعالن عن معايير تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري والفن

،كما تقوم إدارة الموارد البشرية فى فترة االختبار لألعضاء الجدد (5/3/5مرفق ) HRMالموقع اإللكتروني للجامعة نظام  بالكلية على
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،كما تم و دام الصفحة اإللكترونية المخصصة لكل عضبعقد ورشة عمل عن كيفية كتابة األهداف السنوية لكل عضو إداري وكيفية استخ

 (5/3/6مرفق ) مطويات التوعية بمعاييروآليات تقييم العضاء الجهاز األدارى واألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض األسنانتوزيع 

عقد لقاء ،ويتم ( 5/3/7مرفق ) على الصفحة الخاصة لكل عضو إداريتظهر نتيجة التقييم  وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها:

من خالل اليات الجامعه  الكترونيا من حق العضو التظلمو، مع الرئيس المباشر وعميد الكلية Objectivesنتائج التقييملعرض ومناقشة 

 (5/3/8مرفق ) .

وية بنسبة الزيادة المادية السنوية التي سوف ربط نتائج التقييم السنتسهم نتائج التقييم فى اتاحة تفعيل نتائج التقييم وأوجه االستفادة منها:

تعامل مع يتم استخدام نتائج التقييم في خطط التدريب السنوية للجهازاإلداري،وتطبيق سياسة الجامعة في ال كما يتقاضاها العضو اإلداري

يعتمد تجديد العقد السنوي و.ر،كما يتم تطبيق سياسة الجزاءات في حالة وجود تقصيللرصيد  يتم إضافتهاوجود ساعات عمل إضافية 

% ويكون من حق عميد الكلية أو 60لعضو الجهاز اإلداري على هذا التقييم حيث يتم التجديد تلقائياً إذا كان التقييم الشامل أعلى من 

 (5/3/9مرفق)ليين % كتقييم شامل لمدة سنتين متتا60رئيس القسم اإلداري إبداء رأيه في تجديد عقد العضو اإلداري الذي يسجل أقل من 

 ة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، للكلي( 5/4مؤشر) 

 واإلستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

المعامل وتمريض فنيين يين واخصائى وعضاء الجهاز اإلدارأمن خالل إستطالع آراء  :وسائل قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى 

والذى يتضمن اآلراء والمقترحات عن بيئة العمل والعدالة فى توزيع عبء العمل بشكل متساوى وعدم التمييز بين بالكلية  سنويااألسنان 

خاذ اإلجراءات ويتم إستطالع آراء اعضاء الجهاز اإلدارى والفنى مع نهاية كل عام جامعى وتحليله إحصائيا وإت (5/4/1مرفق)األعضاء 

إعداد احصائية بتطورنتائج قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى لألعوام السابقة كما تم ، (5/4/2مرفق)التصحيحية بناء على النتائج 

مع وضع الدالالت والمؤشرات الخاصة  والتى أوضحت التطور التصاعدى اإليجابى لآلراء والرضا 2019/ 2018حتى العام الجامعى 

 (5/4/3مرفق)ظيفى لألعضاء الو

الكلية حيث آراء العاملين بالجهاز اإلدارى ب نتيجة اإلستفادة من: آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنىأوجه اإلستفادة من نتائج استطالع 

اعادة هيكلة  2018 ى عامالمرتبات ف هيكلةاعادة و ،إتخاذ إجراءات تتضمن ربط تقرير مراجعة األداء الشخصى بالحوافز المادية  تم

لجميع العاملين استخدام وسائل النقل الخاصة بالجامعة مجاناً  و ،دراستهم العليا  إتاحة الفرصة للعاملين الراغبين في استكمالو، المرتبات

تقوم الجامعة كما  ،عيناء العاملين داخل الحرم الجاموتوفير حضانة لرعاية األطفال من أب ،مجاناً بجميع مباني الجامعة  وتوفير المشروبات

 للعاملين الذين أتموا عشرة سنوات عمل بالجامعة وأيضاً شهادات تقدير للعاملين عند ترقيتهم لدرجة وظيفية أعلى بتقديم مكافأت

 (5/4/4مرفق)

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 .ومعلن موثق والكلية بالجامعة وظيفى توصيف دليل •

  الجامعة مستوى على اإلدارى جهازال أعضاء لتدريب سنوية خطط •

 بالكلية اإلدارى الجهاز أعضاء وتدريب توعيةل سنوية خطة •

 مؤشراته من واإلستفادة التدريب أثر مردود تقييم •

 . ادارية فئة لكل اإلدارية القيادات إلختيار معايير •

 الجامعة بكليات طانىالبري اإلدارى العمل نظام لتطبيق السنوى الشخصى األداء لتقييم معايير •

 .الكلية وداخل إلكترونيا الجامعة كليات مستوى على الجهازاإلدارى أعضاء راءآل دورى أستطالع •

 .ومعلنة موثقة باألداء الحافز لربط آليات وجود •
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  والفنى اإلدارى الجهاز أعضاء من للمتميزين سنوي تكريم •

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 .للفنين خصصةالمت الدورات محدودية •

 
الجهاز اإلدارى مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة، والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف ( 5/1المؤشر )

 .ع مهام الوظيفة، وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة فى أفرادهالمختلفة وبما يتناسب م

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

 بيان بإدارات الجهاز اإلدارى المركزى بالجامعة البريطانية فى مصر (5/1/1)  1

 وثيقة قاعدة بيانات لإلداريين المخصصين للكلية ومحضر مجلس الكلية (5/1/2) 2

قائمة ـ  2018/2019للعام الجامعى  ـ وثيقة إحصائية بمعدل نسبة أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية إلى الطالب   (5/1/3) 3
 أعداد طالب الكلية

حسب المهام الوظيفية للعام إحصائية بأعضاء من الجهاز اإلدارى والفنى وتمريض األسنان المخصصين للكلية  (5/1/4) 4
 ضر مجلس الكليةومح 2018/2019الجامعى 

و معايير اختيار قيادات الجهاز االدارى و  ،المعامل وتمريض األسنان فنيين اخصائيين وتية  لإلداريين ولسيرة الذاا (5/1/5) 5
 محضر مجلس الكلية

 بالكلية وثيقة آليات التعامل مع النقص/الزيادة فى الجهاز اإلدارى والفنى (5/1/6) 6

 رسات  التعامل مع العجز والفائضنماذج من مما (5/1/7) 7
فنيين اخصائيين و ـأمين وحدة ضمان الجودة ـ قرارات التعينات ) على الموقع اإللكترونى للجامعة ـ إعالنات التعيين 

 معامل ـ ممرضات األسنان ( ـ نقل للكلية وكليات آخرى داخل الجامعة (

 Job description Faculty of Dentistryكتيب دليل التوصيف الوظيفى  (5/1/8) 8

 أدلة اإلعالن عن دليل التوصيف الوظيفى بموقع الكلية اإللكترونى (5/1/9) 9
ـ مراسالت  البريد اإللكترونى لدليل التوصيف الوظيفى ـ مستندات ورشة عمل  عن ) دليل التوصيف الوظيفى  

 الفنى بالكليةالتوصيف الوظيفى  للجهاز اإلدارى و دليللفئات الكلية اإلدارية( ـ 

اإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وُتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات ( 5/2المؤشر )
 التدريبية لكل فئة

 وثيقة وسائل تحديد اإلحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى والفنى بالكلية  (5/2/1)  10

 به منسق التدريب بالكلية  ـ تشكيل لجنة التدريب على مستوى الجامعة محدد (5/2/2)  11

 وثيقة الخطة السنوية بالجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى التدريب بالجامعة  (5/2/3)  12
 Staff Development Plan  2018/2019،  2017/2018،  2016/2017لثالث أعوام  

 نماذج لشهادات بالدورات التدريبية للجهاز اإلداري والفنى بالكلية من الجامعة  (5/2/4)  13

وثيقة رؤية تطوير العمل ألعضاء الجهاز اإلدارى والفنى ومتطلبات تطبيق نظم ضمان جودة التعليم وتأهيل الكلية  (5/2/5)  14
 لإلعتماد ومحضر مجلس الكلية

 التنظيمي للكلية محدد به لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعيةـ الهيكل  (5/2/6)  15

نتائج تحديد اإلحتياجات التدريبية إلعداد خطة التوعية والتدريب العضاء الجهاز األدارى التدريب بالكلية  (5/2/7)  16
 2018/2019  واألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض األسنان بالجامعة للعام الجامعى

فنيين المعامل وتمريض األسنان للعام اخصائيين وو عضاء الجهاز األدارى ـ وثيقة خطة التوعية والتدريب ال (5/2/8)  17
ومحضر مجلس الكلية ـ مستندات ممارسات خطة التوعية والتدريب العضاء الجهاز األدارى  2018/2019

ـ مطوية توعية تتضمن التعريفات  2018/2019للعام   واألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض االسنان
 ـ نماذج شهادات التوعية والتدريب  للجهاز اإلداري والفنى بالكلية والمصطلحات الخاصة بجودة التعليم العالى

 Staffوثيقة  تقاريرعن الخطط السنوية بالجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى  (5/2/9)  18

Development Plan  2018/2019،  2017/2018،  2016/2017لثالث أعوام   
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وثيقة إحصائية بعدد البرامج التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى والفنى بالكلية ونسبة المستفيدين خالل  ثالث سنوات  (5/2/10)  19
 سابقة ومحضر مجلس الكلية

 لتدريب وثائق نتائج تقييم مردود أثر ا (5/2/11)  20

نتائج تقييم مردود أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى من تنفيذ برامج تدريبية بخطط التدريب بناء على إستفادة نماذج من  (5/2/12)  21
 أثر التدريب  واإلجراءات التصحيحية المتخذة

لنة، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، ة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومع( للكلي5/3المؤشر )
 وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة، ولوضع برامج التدريب والتطوير.

 ومحضر مجلس الكليةبالكلية  وثيقة  معايير وآليات تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى  (5/3/1)  22

 أداء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى ( لتقييم  HRMن مخرجات النظام اإللكترونى ) نموذج م (5/3/2)  23

 Deputy Manager, Senior Supervisor نماذج من األهداف السنوية )نموذج األداء الشخصى ( (5/3/3)  24

 (Performance development Reportنماذج من تقارير مراجعة األداء الشخصى ) (5/3/4)  25

ـ وثيقة  وسائل إعالن معاييروآليات تقييم أداء العضاء الجهاز األدارى واألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض  (5/3/5)  26
 ومحضر مجلس الكليةبالجامعة البريطانية فى مصر األسنان 

 (  HRMرى بموقع الكلية اإللكترونى )نظام ـ صورة من نشر معاييروآليات تقييم أداء العضاء الجهاز األدا

ـ مستندات ورشة عمل )كتابة األهداف السنوية لكل عضو إداري( ـ مطويات التوعية معاييروآليات تقييم العضاء  (5/3/6)  27
 بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصرالجهاز األدارى واألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض األسنان 

 HRMنماذج من اخطار العضو بنتائج التقويم على النظام اإللكترونى  (5/3/7)  28

 ـ نظام  وآليات تظلم العضو من نتائج التقييم     ـ نماذج من التظلم  من التقييم  والرد عليها (5/3/8)  29

 ألخصائيين وفنيين المعامل وتمريض األسنانالعضاء الجهاز األدارى وانماذج من أوجه االستفادة من نتائج التقييم  (5/3/9)  30

ة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واإلستفادة من النتائج فى ( للكلي5/4المؤشر )
 إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 نموذج لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى (5/4/1) 31

  2019/ 2018نتائج قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى واإلجراءات التصحيحية خالل ثالث سنوات   (5/4/2) 32

وثيقة احصائية بتطورنتائج قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى واإلجراءات التصحيحية األعوام الثالث  (5/4/3) 33
 2019/ 2018السابقة حتى العام الجامعى 

 آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى ومحضر مجلس الكلية ـ وثيقة قائمة أوجه اإلستفادة من النتائج استطالع  (5/4/4) 34
 آراء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنىـ نماذج من ممارسات أوجه اإلستفادة من النتائج استطالع 
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 الموارد المالية والمادية ـ 6

 يالتقييم الذات

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

حتياجات ية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفقًا لالكاف للكليةالموارد المالية  .1

 من تحقيق رسالتها وأهدافها. لكليةالفعلية بما يمكن ا
   

    ة.عدل تنمية الموارد الذاتية للكليدلة على زيادة ممصادر التمويل متنوعة مع وجود أ .2

يزاتها ة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهمباني الكلي .3

 ة وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.مالئمة لطبيعة نشاط الكلي
   

    صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية. .4

    ة مناسبة.األمن والسالمة المتبعة في الكليإجراءات  .5

ة وللعمليات ومالئمة للنشاط األكاديمي للكلي صال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثةوسائل االت .6

 ل ويحدث دوري ًا.عا موقع إلكتروني ف للكليةبها، و اإلدارية
   

خدمات التي تلبي ة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والالمكتبة مالئمة لنشاط الكلي .7

 احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.
   

 تعليقات الكلية   

 الموارد المالية للكلية كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفق ا لالحتياجات الفعلية  (6/1)مؤشر 

 ن تحقيق رسالتها وأهدافها.كلية مبما يمكن ال

طب األسنان بالجامعة البريطانية تعتمد كلية  الموارد المالية المتاحة للكلية سنويا  كافية لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية:

لتغطية كل وهى كافية عة تمويل الموازنة العامة للجام كمصدر رئيسى منالسنوية المخصصة للكلية من الجامعة على الميزانية فى مصر 

مستلزمات الدراسة النظرية لتوفير بيئة تعليمية تحقق فرص التعلم للطالب من خالل توفير ل( 6/1/1مرفق )ما تحتاجه األقسام العلمية 

رعاية لصحة الفم م خدمات ي،باإلضافة إلى تقدواألبحاث العلمية بالمستشفى التعليمى بالكلية تطبيق المهارات العملية والمهنية للطالب و

واألسنان للمجتمع المحيط بدون مقابل مادى) فقط رسوم متطلبات التركيبات المتحركة والثابتة( من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

لثالث  إحصائية بتطور حجم ميزانية الكلية السنوية من الجامعةوقد أعدت الكلية تيازفى تخصصات االسنان المختلفة،المعاونة وأطباء اإلم

ميزانية أن وما تتضمنه من دالالت ومؤشرات توضح ( 6/1/2مرفق ) 2/2019 /24إعتماها بمجلس الكلية بتاريخ تم و سنوات سابقة

   2016/2017عن ميزانية 2018/2019%من ميزانية 159حوالى زادت الكلية لالعوام الثالث الماضية 

تعتبر ميزانية الكلية السنوية من الجامعة مصدرا  للكلية وفقا الخطة االستراتيجية :تناسب توزيع الموارد المالية على األنشطة المختلفة 

ليم والبحث ( لتحقق أهدافها اإلستراتيجية وغاياتها فى مجال التع 2022ـ2017لتمويل أنشطة الخطة التنفيذية إلستراتيجية الكلية ) اً يرئيس

( جنيه مصرى 5.639.157إلى مبلغ ) 2017/2018العام الجامعى ميزانية الكلية فى ، ولهذا قامت الجامعة بزيادة العلمى وخدمة المجتمع

قامت الكلية بإعداد إحصائية عن تطور قد و( 6/1/3مرفق )طبقا لألطار المالى للخطة التنفيذية  لتغطى تمويل أنشطة الخطة اإلستراتيجية

لخدمات قواعد البيانات الخاصة بات السابقة محدد بها بنود الصرف على الميزانية المخصصة سنوياً للكلية من الجامعة خالل الثالث سنوا

مرفق  2/2019 /24 الكلية بتاريخ بمجلس  والمكتبة وخدمة المجتمع التعليمية والبحث العلمى واألنشطة الطالبية والصيانة

  (6/1/5مرفق ) ومستلزمات بالمعامل وتجهيزات العيادات وأدوات،(6/1/4)

 ر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للكلية .مصاد 6/2مؤشر 

الزمالة التدريب على تنمية الموارد الذاتية للجامعة من خالل برنامج  : تمثل الكلية أحد مصادرأنشطة الكلية لتنمية الموارد المالية الذاتية

يرادتها مركزية بالجامعة لتركيبات المتحركة والثابتة فقط وتكون إمتطلبات اتصادى لاإلقوإيرادات العالج ،  البريطانية فى طب األسنان

  كيان خاص ( )إعتبار أن الجامعة بذاتها 
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 Membership in Restorative Dentistry( MRD)الزمالة البريطانية فى طب األسنان  التدريب على برنامج 

طبقا لالئحة الجامعة والعمل به لتقديم التدريبات المهنية لخريجى كلية طب األسنان (6/2/1) مرفق 2017والذى تم إنشائه فى اكتوبر

 (6/2/2مرفق )( الخامس )المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص (  للباب167البريطانية فى مصر مادة )

مرفق داخل حرم الجامعة األسنان التعليمى  ( بمستشفى كلية طب5،6ب بعيادات األسنان رقم ) تنفيذ التدريويتضمن برنامج التدريب 

، وتم تفعيل برنامج التدريب (6/2/4مرفق ) الزمالة البريطانية فى طب األسنان التدريب على برنامج بدليل خاص إعداد كما تم ، (6/2/3)

 (6/2/5مرفق )ى للخريجين المهنلتقديم التدريب 

ت السنوية  للموارد الذاتية التى تقوم بها الكلية وتحصيلها مركزيا فى ادارة الجامعة  فى تساهم األيرادا :اسهامات الموارد المالية الذاتية

تقديم الخدمات العالجية للمجتمع ولتحقق فرص التعلم الجيد من الجامعة لتوفيرالخدمات التعليمية للكلية تطورزيادة الميزانية السنوية 

 (6/2/6مرفق )لمجهزة لرعاية صحة الفم واألسنان ابية، وتوفير سيارة العيادة المتنقلة المدنى بمستشفى الكلية وتنفيذ مشروع القوافل الط

مرفق  وعيادات األسنانحث العلمى بمعامل والبلطالب الكلية وأطباء اإلمتياز  العمليةوتكاليف األدوات والخامات الالزمة للتطبيقات 

(6/2/7) 

ول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط الكلية وقاعات المحاضرات والفصمباني الكلية  6/3مؤشر 

 .وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني

كلية طب األسنان وأعداد المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وعيادات األسنان وتجهيزاتها ومدى تناسبها مع أعداد   مباني

 والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيئة:الطالب من حيث التصميم 

يشغل ( حيث 12مبنى بالمبنى الرئيسى )داخل الحرم الجامعي للجامعة البريطانية في مصر يقع مبنى كلية طب األسنان  مبانى الكلية:

بع والمساحة األجمالية  للجامعة حوالي متر مر 27000فداناً من األراضى، والمساحة المتوفرة داخل المباني  40الحرم الجامعى حوالى 

تتيح تهوية  النوافذ والفراغات التيو وفرة الطرقات  وإتساعالتصميم البريطاني المتميز بارتفاع األسقف متر مربع ذات  168000

الكلية مساحة تشغل مباني يتميز بتعدد الساللم ومنافذ الخروج بما يضمن متطلبات األمن والسالمة ،وواضاءة طبيعية جيدة كما 

والتى ( 6/3/1مرفق)( 13,14,17العيادات)مبنى والمدرجات و المعامل باإلضافة إلى (12الرئيسى )مبنى ( بالمبنى 2م1514.18)

ية أعداد الطالب التزاماً من الجامعة باألعداد المقررة سنويا من المجلس األعلى للجامعات مع إدارة افيعابية لكروعى فيها الطاقة اإلست

والمعامل سية المحاضرات والقاعات الدرامدرجات مبانى الكلية  وتتضمن  NORMS القياسية المعاييرمعة ومتطلبات إستيفاء الجا

 :على النحو التالى ت األسنان داوعيا

( مدرج 3( وعدد )12مبنى ) الرئيسى  بنى( مدرجات بالم3): مدرجات للمحاضرات ( 6)عدد: يوجد   Lecture Hallsالمدرجات 

 بالحرم الجامعى  ( 17)مبنى داخل كلية طب األسنان ابعين لت

 (.12مبنى ) الرئيسى  بنىبالمقاعة دراسية ( 2عدد )بالكلية يوجد  :   Class roomsالقاعة الدراسية

معاونة والمكاتب نى الكلية مكاتب وغرف القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الايتوافر بمبالمكاتب وقاعات اإلجتماعات:

وخطوط الحاسب اآللى  ةجهزتحتوى على أجهزة التكييف المركزي ونظام للتحكم بكل مكتب أو قاعة وأ إلدارية و وحدة ضمان الجودة وا

 عامل . واألدوات الالزمة لكل عضواإلنترنت 

 .تابعيين للكلية  ( 17بمبنى )( معمل21عدد )و(.12مبنى ) الرئيسى  بنىبالم ( معمل 2عدد ) المعامــــــــل:

عيادات األسنان  4يوجد بها عدد :   (12المبنى الرئيسى للكلية )مبنى  Educational Dental Hospitalالمستشفى التعليمى 

 ( غرفة أشعة1وعدد)تعقيم  )طبيب مقيم ( ، ومركزغرفة تحضير (1،وعدد )غرفة عمليات (1وعدد )
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  Dental Laser Clinic( عيادة 1و) مجهزة بأحدث المواصفات( عيادة أسنان  1لى عدد )عيادة إمتياز بإإلضافة إ 2عدد : 14مبنى

 عيادة أطفال وجراحة ( 1عدد ) أسفل المبنى: 13مبنى

 ( عيادة أسنان مجهزة بأحدث المواصفات1عدد ) :17مبنى 

ساحات وتجهيزات المباني والمرافق للتحقق من من خالل نموذج تقييم مدى استيفاء معاييرمالءمة موقامت الكلية بالتقييم السنوي    

وإعتماد   31/8/2019م حتى 1/9/2018الفترة من عن  (NORMS)توفيرها للطاقة االستيعابية للطالب طبقاً للمعدالت المرجعية 

ان وكنترول الكلية  للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وعيادات األسن( 6/3/2مرفق) 2019/ 9/  8التقرير  بمجلس الكلية بتاريخ 

، ومتابعة استيفاء  أمام مبنى الكلية( Kبمبنى ) مقيم وتمريض نقطة استقبال طبية يتواجد بها طبيبوالعيادة الطبية لألسعافات األولية )

انب جوالو النظافةأعلى درجات  مع الحرص على توافرذوى االحتياجات الخاصة ممرات طرقات ومرافق من مصاعد ودورات المياه وال

  الصحية المالئمة  طبقا لنظام صارم يتناسب مع طبيعة دراسة الكلية ومتطلبات البرنامج التعليمى )طب األسنان (

 التسهيالت الداعمة للبرنامج التعليمى طب األسنان ومدى مالءمتها وأوجه اإلستفادة من التقييم فى توافر التسهيالت الداعمة : 

 ها بمجلس الكلية دوإعتماطب األسنان   لكلية التعليميه للعمليهمية الداعمة ئل التعليقامت الكلية بإعداد بيان بالوسا

 يتضمن :( 6/3/3مرفق) 2018/ 7/   15بتاريخ 

 الوسائل التعليميه الداعمة للعمليه التعليمية :أوأل: 

نظمة العرض الحديثة وأنظمة الصوتيات جميع المدرجات والقاعات الدراسية مزودة بتجهيزات كافة أالمدرجات والقاعات الدراسية: 

مة الصحية من أعلى درجات النظافة والتكيفيات المركزية ومتطلبات األمن ءوكل الوسائل الداعمة للعملية التعليمية  إلى جانب المال

 والسالمة من طفايات حريق ومنافذ هروب ولوحات إرشادية داعمة  

الكلية إدارة الجامعة معامل ،حيث طالبت ال فنييناخصائيين ووزة العلمية الحديثة واألدوات جميع المعامل مجهزة باألجهالكلية :معامـل 

 (6/3/4مرفق)بحيث يخصص العدد الالزم لكل معمل المعامل  فنييناالخصائيين وبتعيين عدد من بناءا على التقييم 

عليمى بالكلية اطقم تمريض كاملة بناءا على  طلب الكلية من يتوافر بعيادات األسنان المختلفة بالمستشفى التمستشفى الكلية التعليمى: 

إدارة الجامعة تعيين عدد من ممرضى األسنان وإستكمال  اطقم التمريض بعيادات األسنان لكل عيادة  مع زيادة عدد عمال الخدمات 

اسعافات أولية و وسائل مكافحة العدوى المعاونة والتأكيد على توافر وسائل األمن والسالمـة من طفاية حريق لكل عيادة واجزخانة 

 (6/3/5مرفق) وعالمات ولوحات استرشادية

تتوافر بالجامعة عدد من المالعب الرياضية المخصصة لألنشطة الرياضية المالعب الرياضية المخصصة لألنشطة الرياضية الطالبية: 

،وتم إعالن الكلية ملعب تنس( -حمام سباحة -طائرة كرة ملعب ـ ملعب كرة سلة ـ من النجيل الطبيعي والترتان  الكرة الطالبية )مالعب

 مدريس خالل هاتين الساعتين ، وتقم( لألنشطة الطالبية المختلفة وال يوجد تد4-2تخصيص الجامعة ساعتان من كل أسبوع )األحد ب

، كما قامت ( 6/3/6مرفق) ى والدوليللطالب المتميزين رياضيا والذين يشاركون في مسابقات على المستوى المحلتسهيالت  الكلية 

دليل األنشطة الطالبية بالكلية يتضمن األنشطة الطالبية المختلفة بالجامعة ومشاركات طالب كلية طب األسنان فى هذه الكلية بإعداد 

 (6/3/7مرفق)األنشطة  

( داخل الحرم الجامعى تم فيه عقد Cمرات بمبنى )يوجد بالجامعة قاعة لألحتفاالت والمؤتالمرافق الداعمة لإلنشطة الطالبية المختلفة : 

علمية في مجال طب األسنان ، ساتذة بهدف اكتساب الخبرات واإلطالع على المستجدات الواالطالب اللندوات علمية شارك فيها الكلية 

كما يوجد بالجامعة مسرح ،كليةلكافة منسوبى ال Cتلبي االحتياجات المجتمعية ومنها التوعية بالوقاية من فيرس كما تم عمل لقاءات 
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( والمجهزة Dمكشوف على الطراز اليونانى لتنفيذ الطالب األنشطة الثقافية والفنية ، ومبنى للمطاعم، والعيادة الطبية للجامعة بمبنى )

ة ألعضاء هيئة التدريس بيوت إقامة للطالب والطالبات المغتربين ، وتعمل الجامعة حاليا على  إنشاء بيوت اقامبسيارة إسعاف كما يوجد 

أعدت ة بين مباني ومنشأت الجامعة، ومن الخدمات التي تقدمها الجامعة إنها كهربائية صديقة للبيئسيارات تتحرك بمحيط الجامعة ، و

 (6/3/8مرفق)المحيطة بمسارات مختلفة  أسطول سيارات نقل جامعي مكيفة لنقل الطالب لكافة المناطق والمدن

لجنة اإلرشاد الطالبى ومنسق التعليم ولجنة الجداول الدراسية من خالل للبرنامج التعليمى طب األسنان : كاديمىثانيا : الدعم األ

 (6/3/9مرفق)منسق التعليم اإللكترونى و اإلمتحانات ومنسق والتعلم

كلية عقد بروتوكالت للتعاون بين التم باإلضافة إلى مستشفى األسنان بالكلية   المرافق الداعمة لألنشطة التعليمية للطالب بالجامعة:

 على اكتساب المهارات العلمية والعملية اً تأكيدرصة للتدريب تاحة الفإوالمناظرة الجامعات الحكومية وكليات طب األسنان ب

 (6/3/11مرفق)ويتم استطالعات رضا الطالب عن الخدمات التعليمية الشاملة بالجامعة والكلية ،( 6/3/10مرفق)

 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية.(  6/4)مؤشر 

 إجراءات الكلية لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات والمعامل وعيادات األسنان ومدى تفعيلها بصفة دورية 

للحفاظ  قسم الصيانة بإدارة الشئون الهندسية بالجامعةإشراف لية من خالل عمليات الصيانة الدورية بالك:تجرى  خطة الصيانة السنوية

علي البنية التحتية  لمباني الكلية من أعمال الصيانة الصحية والكهربائية والنجارة والدهانات والتكيفات وأعمال الترميمات واإلحالل 

 (6/4/1مرفق ) ها الكلية علما وتقرير عن تنفيذهاوالتجديد الالزمة للمرافق حسب خطة الصيانة الموضوعة والتى تحاط ب

اإلدارة الهندسية والصيانة بإدارة تتم أعمال الصيانة الشاملة سنويا ودوريا على مدار العام من خالل : الصيانة الدورية المستمرة بالكلية 

 (6/4/2مرفق )والتى تشمل على عدد من المهندسين والفنيين فى التخصصات المختلفة الجامعة 

حيث يتواجد داخل مبانى الكلية والمستشفى التعليمى تم تخصيص عدد من غرف الصيانة : غرف مهندسى وفنيين الصيانة داخل الكلية

يتم توزيعهم وتحديد مسئوليتهم عن المعامل وعيادات األسنان إلجراء الصيانة الدورية وإصالح مهندسى وفنيين صيانة متخصصين فيها 

 (6/4/3مرفق )على مدار اليوم  األعطال فور حدوثها

تقوم بإجراء الصيانة الدورية للكليات فى حال استدعائها من قبل الكلية من الصيانة الدورية من اإلدارة الهندسية والصيانة بالجامعة : 

 (6/4/4)مرفق  فيوأجهزة التكي ية والمرافقائخالل البريد اإللكترونى لتنفيذ وصيانة أعطال الكهرباء واألجهزة الكهرب

 حيث تقوم اإلدارة بأعمال الصيانة الدورية على مدار العام إلجهزة الحاسب اآللىالصيانة الدورية من إدارة المعلوماتية: 

  Hard Ware & Soft Ware     (6/4/5مرفق )وتحميل البرامج الالزمة لتسيير األعمال اإلدارية داخل الكلية وأعطال اإلنترنت 

الجامعة مولد كهرباء على مستوى الجامعة  لمواجهة أى انقطاع التيار الكهربى بكليات الجامعة بيوجد  لجامعة:مولد كهربائى عام با

 حيث يقوم بنصف الطاقة العادية للكليات ومبنى الجامعة 

مواجهة أى أعطال فى يوجد بالكلية مولد كهرباء خاص بالكلية ومستشفى األسنان بالدور األخير بمبنى الكلية لمولد كهربائى بالكلية: 

 انقطاع التيار الكهربى بالكلية ومستشفى األسنان

لمواجهة انقطاع التيار  ضىيوجد بالكلية مولد كهرباء خاص لوحدة العمليات بالكلية بالدور األرمولد كهربائى لوحدة العمليات بالكلية : 

 (6/4/6مرفق )الكهربى أثناء العمليات 
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فر بالكلية نظام ملزم للنظافة يخضع لإلشراف والمتابعة ساعة بساعة بمبنى الكلية من مدرجات وقاعات يتوا نظافـة المبانى والمرافق:

عمال محاضرات ومعامل ومستشفى األسنان ومكاتب وحمامات وطرقات بصورة يومية  تحت إشراف إدارة الحرم الجامعى من خالل 

 (6/4/7مرفق )شركة نظافة متخصصة نظافة بالجامعة وكذلك 

 إجراءات األمن والسالمة المتبعة في الكلية مناسبة.(  6/5 )شرمؤ

 تتخذ الكلية الممارسات المناسبة للمحافظة على األمن والسالمة وتوفر التجهيزات المالئمة:

التنظيمي  تم استحداث منسق إلدارة األزمات والكوارث بالكلية ضمن اللجان المتخصصة بالهيكلمنسق إدارة األزمات والكوارث بالكلية:

لضمان األمن  محدد المهام واالختصاصات للمتابعة والتنسيق مع إدارة األزمات والكوارث والصحة والسالمة المهنية بالجامعةبالكلية 

 (6/5/1مرفق ) والسالمة بمبنى الكلية

قامت الكلية بإعداده لتوعية : فى مصردليل إدارة األزمات والكوارث والصحة والسالمة المهنية بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية 

عاته  ا، والسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وما يجب مر 2003( لسنة 12قم )ر العمل المصرى لقانونلكلية وفقاً كافة منسوبى ا

يجب إتباعها في حاالت رشادات وا االلتزام بضمان السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل خاطر المختلفة ولوقاية وتجنب كافة الم

 (6/5/2مرفق )  .الطوارئ

القائمة التفصيلية بعدد وأماكن وتاريخ الصالحية ب تم إحاطة الكليةومن خالل إدارة األمن والسالمة بالجامعة  أجهزة األمن والسالمة:

حيث صمم مبنى الكلية ليتيح  ،(6/5/3ق )مرف 15/7/2018بتاريخ  بالكلية بمجلس الكلية والتحديث ألدوات وأجهزة األمن والسالمة 

عدة مخارج آمنة ومخارج للطوارئ مع توافر أجهزة إنذار وأجهزة إطفاء الحرائق بأنواعها المختلفة، وأيضا يتوافر محابس للمياه 

 نيكيفية تأمن عبعقد ورشة عمل" إدارة األمن والسالمة بالجامعة  قاموخراطيم الحريق لمواجهة الحرائق والتمكن من إخمادها ،و

  " والمادية بالكلية البشرية الموارد وسالمة

تتوافر بجدران الطرقات بجوار اإلعالن عن اإلجراءات واإلرشادات لضمان أمن القاعات الدراسية والمعامل وعيادات األسنان : 

في كافة  ب وكافة فئات الكليةالمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وعيادات األسنان العالمات اإلرشادية المناسبة للطال

األدوارلتوضيح منافذ الدخول والخروج وتسهيل عملية اإلخالء في حالة الطوارئ، كما توجد لوحات إرشادية عامة، ولوحات مخصوصة 

 (6/5/4مرفق ) مثل لوحات استخدام طفايات الحريق.

فئات الكلية مكافحة العدوى " لكافة "عن طرق ورش العمل الكلية بعقد عدد من  تقام: ورش عمل للتوعية بالصحة والسالمة المهنية

 (6/5/5مرفق )

توفر إدارة األزمات والكوارث والصحة والسالمة المهنية بالجامعة خطة خطة التعامل فى الحاالت الطارئة على مستوى الجامعة: 

األولية ويتم نقل الحالة بسيارة األسعاف المجهزة تقوم العيادة الطبية بعمل األسعافات واألصابات حيث للتعامل فى الحاالت الطارئة 

  (6/5/6مرفق )الخاصة بالجامعة إلى أقرب مستشفي 

من خالل التنسيق بين الكلية :سيناريو خطة اإلخالء والتجربة المحاكية لتنفيذ خطة إخالء مبنى الكلية والعيادات بمستشفى األسنان 

سيناريو التجربة تم اعداد خطة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث وتنفذ هنية بالجامعة  إدارة األزمات والكوارث والصحة والسالمة الم

تم عقد ورشة عمل لشرح الخطة ألعضاء هيئة ة تستدعي اإلخالء ،في حالة حدوث أي كارث إخالء مبنى الكلية بغرض التدريبالمحاكية 

 ( 6/5/7مرفق )ن الجامعة أملطالب واطباء اإلمتياز والتدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلداري وعدد من ا
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خطة اإلخالء لمبنى الكلية والعيادات لتنفيذ  االقل علىسنوية  واحده تجربةإجراء يتم تنفيذ التجربة المحاكية إلخالء مبنى الكلية : 

  (6/5/8مرفق ) بمستشفى األسنان خالل العام الجامعى بحضور الطالب وكافة منسوبى الكلية

 لكلية  وللعمليات اإلدارية بها، ل  وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي  6/6

 دوري  ا. ويحدث  فعال  وللكلية موقع إلكتروني 

واألنظمة اإللكترونية الحديثة ترنت توفرالجامعة للكلية نظم ميكنة إدارة المعلومات وشبكة سلكية والسلكية لإلنالبنية التكنولوجية: 

وقد وتعتبراألنظمة اإللكترونية شاملة الستخدام كافة فئات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والطالب 

 (6/6/1مرفق ) 2017/ 7 /16  بمجلس الكلية بتاريخمعتمدة   قائمة قواعد البيانات اإللكترونية المستخدمة بالكليةأعدت الكلية 

1- Student Record System (SRS) program : وهو نظام إلكتروني متكامل يتعامل بكل ما يتعلق بشئون الطالب من بيانات

حصر نسب الغياب لهم و، وإرسال الجداول الدراسية، الدراسية  الطالب ويخدم البرنامج في تسجيل الطالب في جميع المقررات

ئل عبر البريد اإللكتروني لتنبيه من قارب منهم على تجاوز نسبة الغياب، إدخال درجات الطالب وعمل إحصائيات بنسب وإرسال رسا

وأعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية  الدراسية  النجاح والمنحنى البياني لكل مادة وجزئيات المواد، أعداد استبيانات الطالب للمقررات

 (6/6/2) مرفق إلكترونياً. والمكتبة وتحليل نتائجها

2- E-learning system program:  المحاضرات أسبوعياً باإلضافة إلى الدراسية من ويقوم النظام برفع كل ما يتعلق بالمقررات

module specifications، announcements  (6/6/3) مرفق 

3- Human Resource Management (HRM) program : برنامج إدارة شئون الموارد البشرية وبه قاعدة بيانات كافة

العاملين بالجامعة ويخدم النظام التسجيل اإللكتروني بكل ما يتعلق بالحضور واالنصراف )نظام البصمة( وطلب االجازات وحسابها 

 (6/6/4) مرفق المرجو تنفيذها وتقييم األداء لكافة العاملين أخر العام بناءا عليها إلكترونياً ،ويرفع العاملون األهداف السنوية

يتوفر بالكلية شبكة اإلنترنت األرضي وسائل االتصال األساسية بجميع مكاتب أعضاء هيئة  :أجهزة الحاسب األلى ومشتماالتها توافر -4

معامل كمبيوتر ضمن معامل ( 2)وعددب آلى محملة باألنظمة اإللكترونية التدريس والهيئة المعاونة من تليفونات أرضية وأجهزة حاس

إحصائية بأعداد ونسب الحاسبات الموجود بالكلية ،وقد أعدت الكلية ى تعتمد عليها الكلية في بيانتهاالكلية والمكتبة المركزية بالجامعة الت

متاح     wifiكما يتوافر  (6/6/5) مرفق .24/2/2019بتاريخ بمجلس الكلية وإعتمادها 2018/2019إلى عدد للطالب للعام الجامعى 

 و منطقة المطاعم (A)بعض األماكن المفتوحة خلف قاعة االحتفاالت بمبنى بللجميع و

 2018/2019إحصائية بأعداد ونسب الحاسبات الموجود بالكلية إلى عدد للطالب للعام الجامعى  (15جدول )

 نسبة إلى الطالبال عدد أجهزة الحاسب عدد الطالب

1794 240 7:1 

 .موقع الكلية على شبكة اإلنترنت والخدمات المتوافرة من خالله ودورية وآلية التحديث

 (http://www.bue.edu.eg/index.php/schools/dentistry) جد موقع للكلية على شبكة اإلنترنتيوموقع الكلية اإللكتروني: 

بصفة دورية بجميع أيام فى األسبوع ويتم تحديثه  7ساعة/24وهومتاح  (6/6/6) مرفق /http://www.bue.edu.egالجامعة  داخل موقع

دات واألحداث المتعلقة بكلية طب األسنان،ويشمل الموقع جميع البيانات األساسية عن الكلية من رؤية ورسالة الكلية وتفصيل المستج

خبار أاألسنان والقيادات األكاديمية والسيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ووحدة ضمان الجودة بالكلية  و برنامج طب

  الكلية

http://www.bue.edu.eg/index.php/schools/dentistry
http://www.bue.edu.eg/
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ضمن تحت سلطة عميد الكلية منسق للموقع اإللكترونى بالكلية  يوجد قع الكلية دوريا )منسق الموقع اإللكتروني بالكلية (:ومتحديث 

محدد المهام واالختصاصات للتحديث المستمر للتنسيق والتعاون مع مسئولى الموقع اإللكترونى  اللجان المتخصصة بالهيكل التنظيمى للكلية

 (6/6/7) مرفق معلومات التى سوف يتم نشرها على موقع الكلية ومراجعتها والموافقة عليها من قبل عميد الكليةعداد البالجامعة إل

من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين، كلية المكتبة مالئمة لنشاط ال 6/7مؤشر 

 والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 المكتبة المركزية بالجامعة وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها فى مجال طب األسنان ونوعية الخدمات المتوافرة بالمكتبة :

وتعد المكتبة من أكبر المكتبات في مصر والشرق ( مكون من ثالث طوابق ،Fمم )مبنى  1430يقع مبنى المكتبة المركزية على مساحة  

 قاعات أخرى معدة للحلقات النقاشية .و، حيث يتوافربها قاعات عديدة لالطالع الورقي والرقمي (6/7/1) مرفقاألوسط 

متخصصة وكافية لتغطية الخدمات المتنوعة الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  ويعمل بالمكتبة كوادر مؤهلة و

وتحتوى المكتبة على قاعدة بيانات  ( 6/7/3مرفق )ت التوعية بحقوق الملكية الفكرية الخاصة وتهتم إدارة المكتبة بإرشادا ،(6/7/2مرفق )

للكتب والمراجع والدوريات العلمية الرقمية والورقية بجميع التخصصات فى مجال طب االسنان الالزمة للمقررات الدراسية لبرنامج طب 

تب والمراجع والدوريات الورقية واإللكترونية ورسائل الماجستير والدكتوراه بيان بأعداد الكوأعدت الكلية  ،(6/7/4مرفق )االسنان 

 14   بتاريخعلما ، واحاطة الكلية  2018/2019للعام الجامعى لقطاع كلية طب األسنان بالمكتبة المركزية بالجامعة البريطانية فى مصر

 (6/7/5مرفق ) 2018/ 1 /

   الجامعة:الخدمات التى تقدمها المكتبة المركزية ب

توفر المكتبة محركات بحث عالمية لألغراض :  Information literacy skills sessionsخدمة مهارات البحث عن المعلومات  •

 (6/7/6مرفق ) البحثية لخدمة البحث العلمى

اعضاء راجع العلمية للطالب وة بالجامعة خدمة استعارة الكتب والمتقدم المكتبة المركزي :Borrowing serviceخدمة استعارة الكتب •

 (6/7/7مرفق ) .ركزية بالجامعة البريطانية فى مصرهيئة التدريس والهيئه المعاونه طبقا لنظام و قواعد استعارة الكتب للمكتبة الم

تاح وي LibCalبه مثل  من خالل برنامج خاص يتم االشتراك:   Booking of group study roomsخدمة حجز الغرف الجماعية  . •

 (6/7/8مرفق ) /http://lib.bue.edu.egعبر موقع المكتبة اإللكتروني 

عن طريق الذهاب بشكل فعلي إلى أخصائي المكتبة المتواجد بالقاعة لسؤاله عن  مكان : Enquiry serviceخدمة االستفسارات  •

 (6/7/9مرفق ) كتاب معين، أو سؤاال متخصصا  عن موضوع بحث معين 

أقصى حيث يمكن للطالب أن يقوم بالتصوير من الكتب بحد : Photocopying/ Printing serviceخدمة الطباعة والتصوير  •

 (6/7/10مرفق ) Paper cutحسب قانون حقوق الطبع، كما يمكنه طباعة ما يكتبه من أبحاث عن طريق برنامج 

حيث يمكن للطالب أو أعضاء هيئة التدريس أن يقوموا بطلب المقاالت التي : Document Supply serviceخدمة توصيل الوثائق  •

مرفق  تقوم المكتبة بدورها بطلبها من الشبكة القومية للمعلومات لمعرفة مدى توفرهاال تتوفر من خالل قواعد البيانات المتاحة، و

(6/7/11) 

 (6/7/12مرفق ) وعة اآلخرى:نالخدمات المت

  Access to databases off campusخدمة اإلتاحة لقواعد البيانات من خارج الجامعة  •

  Ebsco Discoveryخدمة البحث في جميع قواعد البيانات من خالل  •

http://lib.bue.edu.eg/
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  Wi-Fi serviceخدمة توافر أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت والواي فاي  •

  Newspapers and Magazinesخدمة الصحف والمجالت  •

 Audiovisual serviceخدمة المواد السمعية والبصرية  •

 خدمة الندوات الثقافية والسيمنار •

  Social Area serviceخدمة المنطقة االجتماعية  •

 Cinemaخدمة قاعة السينما  •

  Exhibitionsالمعارض  •

يشمل موقع المكتبة شرحا لجميع خدمات المكتبة والتعليمات و: ue.edu.eg/http://lib.bمحتويات موقع المكتبة اإللكتروني  •

خدمة والقواعد التي تحكم المكان، كما تتيح جميع قواعد البيانات التي تشترك فيها المكتبة وأية قواعد أخرى تفيد الكليات، وهي تقدم هذه ال

واء غرف الدراسة الجماعية أو غرف تعليم مهارات البحث أو غرفة من داخل الجامعة أو خارجها، وتتيح أيضا خدمة حجز القاعات س

، (6/7/13)مرفق  2018/2019للعام الجامعى المركزية   المكتبة علىقائمة بالمترددين من الطالب وقامت الكلية بإعداد  ، الندوات الثقافية

مرفق ب عن مدى الرضا عن خدمات المكتبة المركزية مع إجراء استطالع دوري لرأي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطال

 (6/7/15مرفق ) وتعد إدارة المكتبة تقرير سنوى عن أعمال ونشاط المكتبة خالل العام الجامعى.(،6/7/14)

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 .الجامعة من للكلية  السنوية الكلية الميزانية تطور •

  والطالبية التعليمية األنشطة لمختلف مالئمة(  بالكلية األسنان ومستشفى ومعامل دراسية وقاعات مدرجات)  التحتية البنية •

 للمحافظة على األمن والسالمة وتوفر التجهيزات المالئمة لمكافحة العدوى توافروسائل •

 المهنية والسالمة والصحة والكوارث األزمات إلدارة دليل •

  متكامل والسالمة األمن نظام •

  سنويا محاكى سيناريو وتنفيذ الكلية لمبانى اخالء خطة •

 المهنية والسالمة والصحة والكوارث األزمات إلدارة دليل •

 بيئة إلكترونية لكليات الجامعة •

 .learning system programلشئون الطالب ـ تعليم إلكترونى    (SRS)استخدم أنظمة اإللكترونية الحديثة •

 .HRMادارة موارد البشرية  •

 .ومكتبة إلكترونية تتيح جميع قواعد البيانات التي تشترك فيها المكتبة التجهيزات من عالي مستوى على مركزية مكتبة •

 نقاط تحتاج إلى التحسين

 . wifi واستقبال المحمول و  تحسين شبكة •

 
(  الموارد المالية للكلية كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفًقا لالحتياجات الفعلية بما يمكن الكلية من 6/1المؤشر )

 تحقيق رسالتها وأهدافها.

 ةالمرفقــــات واألدل رقم المرفق م

 ـ بيان باإلحتياجات السنوية لألقسام العلمية بالكلية من مستلزمات العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع (6/1/1)  1

 محدد بها بنود الصرفـ الميزانية السنوية لكلية طب األسنان من الجامعة لثالث سنوات سابقة  (6/1/2)  2
ومحضر 2019 -2016لثالث سنوات سابقة  ية السنوية من الجامعةـ وثيقة احصائية  بتطور حجم ميزانية الكل

 مجلس الكلية

 2022ـ  2017إلستراتيجية الكلية  مصفوفة اإلطار المالى للخطة التنفيذية  (6/1/3)  3

مية إحصائية تطور الميزانية المخصصة سنويًا للكلية من الجامعة محدد بها بنود الصرف على الخدمات التعلي (6/1/4)  4
 والبحث العلمى ونشاط الطالب  والصيانة و المكتبة  وخدمة المجتمع خالل الثالث سنوات السابقة ومحضر المجلس 

 بيان بمشتريات التجهيزات واألجهزة و وحدات األسنان الحديثة بعيادات األسنان واألجهزة الحديثة بمعمل الكلية  (6/1/5)  5

 ية بمستشفى الكلية التعليمى ـ صور عيادات األسنان و معامل الكل

http://lib.bue.edu.eg/
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 ( مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للكلية.6/2المؤشر )

 قرار إنشاء برنامج التدريب على الزمالة البريطانية فى طب األسنان  (6/2/1)  6
 Membership in Restorative Dentistry( MRD)  والئحة البرنامج 

 (الخامس )المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص (  للباب167الئحة الجامعة البريطانية فى مصر مادة ) (6/2/2)  7

 برنامج التدريب على الزمالة البريطانية فى طب األسنان تشكيل ومهام   (6/2/3)  8

 برنامج التدريب على الزمالة البريطانية فى طب األسنان   ـ دليل  (6/2/4)  9

 ـ نماذج من فعاليات برنامج التدريب على الزمالة البريطانية فى طب األسنان       (6/2/5)  10

 نماذج من استفادة الكلية من المساهمة فى اإليرادات الذاتية  للجامعة (6/2/6)  11
 وافل الطبية     ـ سيارة عيادة متنقلة  المجهزة لرعاية صحة الفم واألسنان       ـ قرارمشروع الق

 ـ بيان باألدوات والخامات الالزمة للتطبيقات العملية ومستشفى الكلية التعليمى (6/2/7)  12

هيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط الكلية ة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وعيادات األسنان وتج( مباني الكلي6/3) المؤشر
 وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

 بالرسوم التفصيلية لمبانى الكلية والمستشفى نماذج  (6/3/1)  13

 الفترة من( NORMSمعاييرمالءمة مساحات وتجهيزات مباني الكلية والمرافق ) نموذج تقييم مدى إستيفاءوثيقة  (6/3/2)  14
 ومحضر مجلس الكلية31/8/2019م حتى 1/9/2018

 ومحضر مجلس الكلية وثيقة بيان بالوسائل التعليمة الداعمة للعملية التعليمية بالكلية   (6/3/3)  15

ـ نماذج ـ صور المعامل والمواصفات الخاصة بها المدرجات والقاعات الدراسية  ـ صورالداعمة  نماذج التسهيالت  (6/3/4)  16
 )قرارات تعيين أخصائيين المعامل ( المعامـلتسهيالت الداعمة بلل

 ـ صور وحدات األسنان التعليمية  والمواصفات الخاصة بها   بالكلية   ـ ملف مستشفى طب األسنان التعليمى (6/3/5)  17
 ـ صور وحدات األسنان الحديثة والمواصفات الخاصة بها 

 التعليمى)قرارات تعيين ممرضات أسنان ( ـ نماذج التسهيالت الداعمة بالمستشفى

 ـ صور المالعب الرياضية المخصصة لألنشطة الرياضية الطالبية  (6/3/6)  18
 ـ نماذج من  ممارسات الطالب بالمالعب الرياضية المخصصة لألنشطة الرياضية الطالبية

 ية المختلفةم( لألنشطة الطالب4-2تخصيص الجامعة ساعتان من كل أسبوع )األحد ـ إعالن 

 دليل األنشطة الطالبية بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر  وثيقة  (6/3/7)  19

 (Cـ نماذج من المرافق الداعمة لألنشطة التعليمية للطالب بالجامعة ) مبنى  (6/3/8)  20
 ـ صورة لتنفيذ الطالب األنشطة على المسرح مكشوف )على الطراز اليونانى (

 ( والمجهزة بسيارة إسعافDـ صورة من العيادة الطبية للجامعة بمبنى ) ور مول خدمات الطالب بالجامعةـ ص
 ـ صورة من بيوت إقامة للطالب والطالبات المغتربين ـ صورة من أسطول سيارات نقل جامعي مكيفة لنقل الطالب

 الدعم األكاديمى للبرنامج التعليمى طب األسناننماذج  (6/3/9)  21
                                   منسق التعليم والتعلمـ مهام     لجنة اإلرشاد الطالبىـ صورة مهام   لجنة الجداول الدراسية  ـ صورة مهام 

 ـ صورة من مهام منسق التعليم اإللكترونى      اإلمتحانات ـ صورة من مهام منسق

 اإلمتيازبروتوكالت للتعاون لتدريب طالب  (6/3/10)  22

 بالكلية الشاملة التعليمية الخدمات عن الطالب رضا استطالعات نتائج تطور من صورة (6/3/11)  23

 ( صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية.6/4المؤشر )

 ومحضر مجلس الكلية2018/2019التحتية والمرافق للعام الجامعى  بالخطة السنوية للكلية  لدعم وصيانة البنية وثيقة (6/4/1) 24

 بيانات العاملين اإلدارة الهندسية والصيانة بادارة الجامعة        (6/4/2) 25

 نماذج من أعمال الصيانة الدورية بالكلية من مهندسى وفنيين الصيانة داخل الكلية (6/4/3) 26

              الصيانة شركات عقود من نماذج ـ     والصيانة الهندسية اإلدارة تنفذها التي الدورية نةالصيا ألعمال نماذج ـ (6/4/4) 27

 I Tمن الصيانة الدورية من إدارة المعلوماتية  نماذج (6/4/5) 28

 لكليةمستندات ـ تخصيص مولد كهربائى بالكلية ومستشفى األسنان ـ مولد كهربائى لوحدة العمليات با (6/4/6) 29

 عقد الشركة  -نظام اإلشراف الداخلي والنظافة بالكلية ) شركة النظافة ( (6/4/7) 30

 مناسبة. ألمن والسالمة المتبعة في الكلية( إجراءات ا6/5المؤشر )

ـ صور من الهيكل التنظيمى العام للكلية يتضمن منسق ادارة األمن والسالمة والكوارث ـ صورة من مهام  (6/5/1) 31
 واختصاصات منسق إدارة األزمات بالكلية
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  وثيقة دليل إدارة األزمات والكوارث والصحة والسالمة المهنية بالكلية (6/5/2) 32

بالكلية ومحضر وثيقة القائمة التفصيلية بعدد وأماكن وتاريخ الصالحية والتحديث ألدوات وأجهزة األمن والسالمة  (6/5/3) 33
 مجلس الكلية 

ـ قائمة أدوات و ـ وثيقة قائمة اإلجراءات واإلرشادات لضمان أمن القاعات الدراسية والمعامل وعيادات األسنان  (6/5/4) 34
 بالكلية وسائل الصحة والسالمة المهنية  بمعامل وعيادات األسنان

 والمادية بالكلية البشرية الموارد وسالمة كيفية تأمنـ نماذج لورش عمل للتوعية ب

 مكافحة العدوىمستندات ورش عمل عن  طرق  (6/5/5) 35

 خطة التعامل فى الحاالت الطارئة على مستوى الجامعة (6/5/6) 36

وورش العمل وثيقة سيناريو خطة اإلخالء والتجربة المحاكية لتنفيذ خطة إخالء مبنى الكلية والعيادات والمستشفى  (6/5/7) 37
 لفئات الكلية المختلفة .

 ( C.Dأدلة تنفيذ التجربة المحاكية لتنفيذ خطة إخالء مبنى الكلية والعيادات والمستشفى)صور ـ فيديو  (6/5/8) 38

ة موقع وللكليوللعمليات اإلدارية بها،  للكلية  ومالئمة للنشاط األكاديميوسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ( 6/6المؤشر )
 دوري ًا. ويحدث  عال فإلكتروني 

 ومحضر مجلس الكليةقائمة قواعد البيانات اإللكترونية المستخدمة بادارة الجامعة والكلية  وثيقة (6/6/1) 39

 Student Record System (SRS) programنماذج من مستخرجات النظام اإللكترونى   (6/6/2) 40

  E-learning system program  نماذج من مستخرجات النظام اإللكترونى (6/6/3) 41

 Human Resource Management (HRM) programنماذج من مستخرجات النظام اإللكترونى   (6/6/4) 42

 ومحضر المجلس    2018/2019وثيقة إحصائية بأعداد ونسب الحاسبات  للطالب المتاحة بالكلية  للعام الجامعى  (6/6/5) 43
 امل الكمبيوتر بالكليةصور من قائمة محتويات معـ 

 نماذج من البيانات األساسية ومحتويات وتنوع الخدمات بالموقع اإللكترونى للكلية  (6/6/6) 44

ـ مهام واختصاصات منسق الموقع محدد به منسق الكلية للموقع اإللكترونى   الهيكل التنظيمى العام للكليةـ  (6/6/7) 45
 اإللكترونى بالكلية

من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين،  الكليةالمكتبة مالئمة لنشاط ( 6/7) المؤشر
 والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 كروكى الهندسى لمساحة و إمكانيات المكتبة المركزية بالجامعة ال (6/7/1) 46

 ومحضر مجلس الكليةالمكتبة المركزية بالجامعة بت القائمين على العمل قائمة مؤهالوثيقة  (6/7/2) 47

 نماذج ارشادات التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالمكتبة المركزية بالجامعة  (6/7/3) 48

 الدوريات  الورقية واإللكترونية  فى مجال طب األسناننماذج من  (6/7/4) 49

 تب والمراجع والدوريات  الورقية واإللكترونية  وثيقة بيان بأعداد الك (6/7/5) 50

، )لتعليم الطالب Information literacy skills sessionsـ نماذج من خدمة مهارات البحث عن المعلومات  (6/7/6) 51
 كيفية البحث في قواعد البيانات اإللكترونية (

 محركات بحث عالمية لألغراض البحثية   مية ونماذج مستخرج من نظام استخدام  قواعد بيانات األبحاث العلـ  

 Borrowing serviceخدمة استعارة الكتب  نماذج من قواعد  (6/7/7) 52

عبر  Lib Cal )برنامج االشتراك  Booking of group study roomsنماذج من خدمة حجز الغرف الجماعية  (6/7/8) 53
 موقع المكتبة اإللكتروني (

 عن كتب عن طريق البريد اإللكتروني  Enquiry serviceمن خدمة االستفسارات نماذج  (6/7/9) 54

 Photocopying/ Printing serviceنماذج من شروط خدمة الطباعة والتصوير  (6/7/10) 55

 Document Supply serviceنماذج من خدمة توصيل الوثائق  (6/7/11) 56

 بة المركزية بالجامعة نماذج متنوعة من خدمات المكت (6/7/12) 57

 قائمة بالمترددين من الطالب على المكتبة المركزية  وثيقة  (6/7/13) 58

نتيجة استطالع رأى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن مدى رضاهم عن الخدمات التى تقدمها وثيقة  (6/7/14) 59
 الكليةومحضر مجلس المكتبة المركزية بالجامعة البريطانية فى مصر 

 التقارير الصادرة من المكتبة المركزية  (6/7/15) 60

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية ـ 7
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 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

الرسمية، تتوافق مع  من خالل المجالس التي تبنتها الكليه المرجعية المعايير األكاديمية .1

 ة وأهدافها.ليرسالة الك

√   

   √ .لكليةالبرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقًا لما تنطوي عليه رسالة ا .2

فة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير  .3 البرامج التعليمية موص 

 األكاديمية المرجعية المتبناة.

√   

تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات  نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي .4

 يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.

√   

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة  .5

 المراجعين الداخليين والخارجيين.

√   

االلتزام  مج التعليمية بما يؤكدة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبراللكلي .6

منها في  لكليةالدراسية، ويطَلع عليها المعنيون، وتستفيد ابالتوصيف المعلن للمقررات 

 وضع خطط التحسين والتطوير.

√   

 تعليقات الكلية 

 الة الكلية وأهدافها.التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رس المرجعية المعايير األكاديمية (7/1)مؤشر 

 (NARS )يير األكاديمية المرجعية القوميةالمعا الكليةتتبنى إجراءات الكلية الرسمية لتبني المعايير األكاديمية: 

 National Academics Reference Standards  الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وإعتمادها  و لبرنامجها التعليمى

قائمة إجراءات للتأكد من توافق البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية بناءا على ( 7/1/1مرفق ) 2016/ 12 /25ية بتاريخ بمجلس الكل

 : تضمنتوالتى ( 7/1/2مرفق ) 2017/ 12/03 بمجلس الكلية بتاريخ   تم إعتماها . وقدالمتبناهمع المعايير األكاديمية 

)أحد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان  مراجعة البرنامج التعليمى وفرص التعلم: من خالل لجنة  يةـ دراسة المعايير االكاديمية المرجع1

بالتنسيق قامت اللجنة  .وقدبالكليةن مختلف األقسام العلمية والذى يتضمن تشكيلها أعضاء هيئة التدريس م( 7/1/3مرفق )الجودة بالكلية( 

ية للكلية والمقررات الدراسية بالبرنامج من حيث المحتوى العلمى للمقررات الدراسية ومدى مع األقسام العلمية بمراجعة الالئحة الدراس

توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمى مع المعايير االكاديمية والمقررات الدراسية" عن طريق "مصفوفة  تطابقها مع المعاييراألكاديمية

 (7/1/4مرفق )

تم مراجعة الموارد المادية بالكلية من مدرجات وقاعات دراسية ومستشفى الكلية التعليمى بما يتوافر ي: ـ مراجعة الموارد المادية بالكلية2

دين على المستشفى دوأعداد المتر ،عليمية،ومعامل الكلية وتجهيزاتهاعيادات األسنان وتجهيزاتها، ووحدات األسنان والوحدات الت من بها

لتحقيق المعايير ستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم إو ،الكفاءة التعليمية وخدمة المجتمعيادة تساهم فى إتاحة فرص التعلم وزليوميا 

 (7/1/5مرفق ) 4/2017 /16وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ NARS األكاديمية المرجعية 

ررؤساء األقسام (  بحضوNational Academic Reference Standards (NARS)) تم عقد ورش عمل عنـ عقد ورش عمل:3

مناقشة و ( لبرنامج طب األسنانNARSالقومية المرجعية)بالمعاييراألكاديمية العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف 

مضمون المعايير وكيفية تحقيقها في توصيف البرنامج التعليمى للكلية ومقرراته الدراسية وكيفية تطبيقها لتحقيق مخرجات التعلم 

 (7/1/6مرفق )لمعايير مطويات للتوعية با اعدادوالمستهدفة ،
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المعاييراألكاديمية القومية إعداد كتيب عن  تم( لبرنامج طب األسنان:   NARSلمعايير األكاديمية القومية المرجعية )لوسائل التوعية 

و نشره على الموقع رساله بالبريد اإللكترونى ( لبرنامج طب األسنان وتوزيعه على األقسام العلمية بالكلية وإ  NARSالمرجعية )

 (7/1/7مرفق ) .للكلية االلكترونى

مع رسالة لقطاع طب األسنان   NARSالمعايير األكاديمية القومية المرجعيةمصفوفة لتوافق من خالل إعداد  التوافق مع رسالة الكلية:

ويتضح توافق المعاييراألكاديمية ،(7/1/8) مرفق 10/9/2017ة بتاريخوإعتمادها بمجلس الكلي الكلية والغايات واألهداف اإلستراتيجية

توفير رعاية  إعداد الخريجين القادرين علىلقطاع طب األسنان والتى تتضمن أهداف البرنامج ومنها   NARSالقومية المرجعية المتبناه

واصفات العامة للخريج أنه بنهاية البرنامج يصبح وركزت الم من خالل التعليم المتقدم والبحوث في مجال طب االسنان متخصصة صحية

الخريج قادراً على الفهم والمعرفة وإكتساب المهارات الذهنية والمهارات المهنية والمهارات العامة والمنقولة والتى تتوافق مع رسالة 

 ة"سنان وفقا للمعايير االكاديميه القوميمهارات عالية وتعليم متميز بمجال طب األ ةإكساب خريجي الكليالكلية حيث يتضمن نص الرسالة "

مع غاية الكلية األولى لقطاع طب األسنان  NARSالمعايير األكاديمية القومية المرجعية توافق التوافق مع أهداف الكلية اإلستراتيجية:

عليمى والدعم األكاديمى واألنشطة تطوير البرنامج التالهدف اإلستراتيجى الثانى"و "تحقيق قدرة تنافسية متميزة فى تعليم طب األسنان

تأكيدا على العمل على تحقيق مخرجات التعلم كساب خريجي الكلية مهارات عالية وتعليم متميز بمجال طب األسنان " الطالبية إل

 المستهدفة باإلتساق نحو تطوير البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية  

 ات سوق العمل وفق ا لما تنطوي عليه رسالة الكلية .لمتطلبمالئم  البرنامج التعليمى)  7/2 (مؤشر

اعدت لجنة مراجعة البرنامج التعليمى وفرص التعلم  ستقراء متطلبات سوق العمل وكيفية تحقيق البرنامج التعليمى لتلك المتطلبات :إ

وإعتمادها مى طب األسنان ومقرراته الدراسية فى البرنامج التعليآليات إلستقراء متطلبات سوق العمل بالكلية دراسة يتم تنفيذها من خالل 

 وتنفيذها لتتضمن : (7/2/1مرفق ) 3/2017 /12بمجلس الكلية بتاريخ  

( من برنامج طب األسنان والذى تم تصميمه لمعرفة آراء ممثلى المؤسسات فى )المستفيدين رأيبإستخدام نموذج :ىأإستطالعات الر 

والهيئة المعاونة وأولياء أمور الطالب  يسرلتدء هيئة اعضاأووأطباء اإلمتياز والخامسة ة الرابعطالب الفرقة و مجال طب األسنان

التواصل مع ممثلى مؤسسات المجتمع والمترددين على مستشفى الكلية داخل حرم الجامعة من متلقى الرعاية لصحة الفم واألسنان ، و

واإلطالع على قوائم اإلنتظار للطالب حديد متطلبات البرنامج التعليمى،وتحليله احصائيا لت Employment fairملتقى سنوى للتوظيف ب

 (7/2/2مرفق )ومتابعة نتائج تقييم الطالب للمقررات الدراسية  الجدد لكلية طب األسنان

مواكبة تمرلعليمى مما يتطلب العمل المسبرنامج التللحتياجات سوق العمل ظهرت الدراسة التحليلية عن اأنتائج الدراسة التحليلية: 

تنوع وال، جيدة،وتوفيربيئة تعلم التعليمية  شطةواألن من خالل التعليم المتقدم والبحوثالمتغيرات الحديثة والمتالحقة فى مجال طب األسنان 

التعليمى ،وحتمية لمحتوى العلمى للمقررات الدراسية للبرنامج ل المراجعة الدورية لتزام بالمعايير األخالقية والعلمية ،مع إلافي التفكير و

العلمية التى تم نشرها األبحاث طالع أعضاء هيئة التدريس المستمر على أهم التغيرات الحديثة في مجال طب وجراحة الفم واألسنان وإ

منها حتى على نتائج تقييم الطالب للمقررات وكيفية االستفادة الدورى اإلطالع و  إدماج التقنيات الحديثة فى المقررات الدراسيةو،حديثا 

عداد متلقى الرعاية لصحة الفم واألسنان يوميا على أاإلستفادة من مع فى المقررات الدراسية  وإضافتهايمكن تحديث المحتوى العلمى 

عداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل وتم عرض نتائج الدراسة إلتحقق أهداف البرنامج من  عيادات مستشفى األسنان بالكلية

 (7/2/3مرفق ) 6/2017 /18وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  اقشتها مع أعضاء مجلس الكلية ومن

فالبرنامج التعليمى ( 7/3المؤشر )  برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.للنواتج التعلم  ، وتتوافق ومعتمد موص 
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تدريب الئحة العام الدراسى الكامل لمدة خمس سنوات جامعية وسنة امتياز  متتم الدراسة بالبرنامج التعليمى بنظاالتعليمى:  البرنامج

ويتضمن مسارالبرنامج التعليمى العلوم األساسية  .( مقرراً دراسياً 35، ويحتوى البرنامج على عدد )( شهر12ميدانى إجبارى لمدة )

خصصة للفرقة الثالثة والعلوم الطبية والعلوم المتخصصة للفرقة لطالب الفرقة األولى والعلوم الطبية لطالب الفرقة الثانية والعلوم المت

الرابعة والعلوم المتخصصة للفرقة الخامسة والتدريب الميدانى لمدة عام لطالب اإلمتياز، وتتم الدراسة على مدار عام دراسى كامل 

 ن الدور الثانى يتخلله إمتحان منتصف العام وينتهى بإمتحانات نهاية العام الجامعى ثم يعقبه امتحا

تم توصيف البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية  ليتضمن عناصر التوصيف الرئيسية طبقا لنموذج إعتماد توصيف البرنامج التعليمى:

سية سا( لتوصيف المقررات الدراسية والذى يشمل البيانات األ12( الصادرمن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ونموذج )13)

تم وملية الميدانية ألطباء اإلمتياز.عى فيها تحقيق المهارات العوتوصيف برنامج التدريب الميدانى ورواألهداف ونواتج التعلم المستهدفه و

جراءات التصحيحية بناءا على تقرير المراجع الداخلى والخارجى واعتماده واتخاذ اإل)مراجعة داخلية وخارجية( مراجعة التوصيف

 (7/3/1مرفق ) 2019/ 9 /8نهائية بمجلس الكلية بتاريخ البصورته 

من خالل لجنة مراجعة البرنامج التعليمى : تم توصيف البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية ركين فى توصيف البرنامج التعليمىالمشا

لمتابعة توصيف المقررات الدرسية علمية من جميع األقسام ال منسقينوفرص التعلم بوحدة ضمان الجودة بالكلية والتى يتضمن تشكيلها 

  فى مختلف التخصصات القائمين بالعمل والمنتدبين بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس

عمل عن " إجراءات توصيف برنامج طب األسنان ومقرراته الدراسية وتحقق مخرجات التعلم المستهدفة"  ةتم عقد ورشورش عمل: 

مراعاته عند توصيف المقررات ما يجب  تضمنتيئة القومية لضمان جودة التعليم المعاونة طبقا لنموذج اله ألعضاء هيئة التدريس والهيئة

لتحقيق إكتساب الطالب األفعال المناسبة عند صياغة المخرجات  ستخدامإومخرجات التعلم المستهدفة لتحقيق ى بكل تخصص علم

 (7/3/2مرفق )للمهارات المختلفة 

عى عند توصيف البرنامج التعليمى ور امج التعليمى مع الالئحة الداخلية والمعاييراألكاديمية المرجعية المتبناة:توافق تصميم البرن

س ومقرراته الدراسية اإللتزام بأسماء وعدد ساعات المقررات الدراسية ومطابقتها للتماشى مع الالئحة الدراسية للكلية المعتمدة من المجل

 (7/3/3مرفق )طب األسنان لالتعليمى  األعلى للجامعات للبرنامج

إعداد مصفوفة توافق المعارف والمهارات تم : طب األسنان مع المعايير األكاديمية المرجعيةلتوافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمى 

 الالئحة الداخلية والمعايير على توافق البرنامج التعليمى مع كيدألتوا من البرنامج التعليمى مع المعاييراألكاديمية( ILOS)المستهدفة

 (7/3/4مرفق )األكاديمية المرجعية المتبناة  

 تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس التعليمي نواتج التعلم للبرنامج( 7/4) مؤشر

 والتقويم التي تحقق نواتج التعلم. 

تزمت األقسام العلمية بالكلية بنموذج توصيف المقررات الصادر من الهيئة الى: توافق توصيف المقررات الدراسية مع البرنامج التعليم

"مصفوفة توافق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمى تضمن يلالقومية لضمان جودة التعليم على جميع المقررات 

مطابقة نواتج  مصفوفاتكما تم إعداد تعليمية تطبيقية ،  محتويات علمية وأنشطةبما تتضمنه المقررات من و مع المقررات الدراسية "

 (7/4/1)مرفق  لبرنامج طب األسنان مع أهدافهالتعلم المستهدفة 

تم إعداد مصفوفة توافق استراتيجيات التدريس وطرق  توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم ونواتج التعلم للمقررات الدراسية:

مع  تتناسبالتي  األبحاث  وإعدادرات الدراسية بما تتضمنه من استراتيجيات تعليم  تقليدية وغير تقليدية التقويم مع نواتج التعلم للمقر
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من اإلختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتكليفات لتحقق المعارف والمهارات  تقويملل متنوعةاتباع طرقا المقررات الدراسية ،و

 (7/4/2)مرفق  المستهدفة بكل مقرر دراسى.

على موقع بكل قسم نشر توصيف المقرر الدراسي من خالل يتم ذلك  وسائل إعالن توصيف البرنامج والمقررات الدراسية للطالب : 

لدراسية ا هداف المقرراتأووتوعية الطالب بالتوصيف ،  ،(7/4/3)مرفق عام جامعىبداية كل في E-learning التعليم اإللكترونى

 (7/4/4)مرفق 

 البرنامج التعليمى  والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين (7/5) مؤشر

طب لللبرنامج التعليمى   الداخلية والخارجية للمراجعةآلية تتبع الكلية امج التعليمى والمقررات الدراسية : نإجراءات المراجعة الدورية للبر

والتى تقوم بتنفيذها لجنة مراجعة البرنامج  (7/5/1)مرفق  2017/ 9 /10والمعتمدة بمجلس الكلية بتاريخته الدراسية األسنان ومقررا

 التعليمى وفرص التعلم بوحدة ضمان الجودة 

بتاريخ  مدة بمجلس الكليةوالمعت للبرنامج التعليمى المراجع الداخلي والخارجيوفقا لمعايير إختيار ـ المراجعة الداخلية لتوصيف البرنامج : 1

تقييم توصيف البرنامج ومقرراته الدراسية طبقا اختيار مراجع داخلى من أساتذة الكلية لمراجعة وتم و (7/5/2)مرفق  13/08/2017

ع تقرير المراج عرض ومناقشة، وتم  2017/ 10 / 8 بقرار مجلس الكلية بتاريخ نموذج )تقريرمراجعة توصيف البرنامج األكاديمي(ل

األقسام العلمية بتخصصاتها المختلفة واتخاذ اإلجراءات لجنة مراجعة البرنامج التعليمى وفرص التعلم ورؤساء الداخلى من خالل 

 (7/5/3)مرفق التصحيحية بناءا على مالحظات المراجع الداخلى 

أحد األساتذة فى مجال )البرنامج التعليمى  صيفتقييم تولمراجعة ورشحت الكلية مراجع خارجى المراجعة الخارجية لتوصيف البرنامج: ـ 2

ى تصحيح وتم التواصل المستمر مع المراجع الخارجى ف ، 2018/ 3 /11بقرار مجلس الكلية بتاريخ ( التخصص من خارج الجامعة

 هشتومناق هعرضتم و بالبرنامج التعليمى ومقرراته الدراسيةمراجعة الحتى وصول تقرير ومقرراته الدراسيةتوصيف البرنامج التعليمى 

وإعتمادها بناءا على مالحظات المراجع الخارجى  لجنة مراجعة البرنامج التعليمى وفرص التعلممن قبل إتخاذ اإلجراءات التصحيحية و

 (7/5/4)مرفق  11/8/2019فى بمجلس الكلية 

للمراجعة الدورية للبرنامج التعليمى طب األسنان ية نظاما تتبع الكل للبرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية :ـ المتابعة والمراجعة الدورية 3

 ومقرراته الدراسية يتضمن :

تها مع عليمى بالكلية منذ نشأتتم المراجعة الدورية للبرنامج الت:  (UTLC)المراجعة الدورية للجنة المركزية للتعليم والتعلم  بالجامعة   •

برئاسة  نائب رئيس الجامعة للتعليم والتعلم وبحضور وكيل الكلية للتعليم والطالب  (UTLC)  اللجنة المركزية للتعليم والتعلم  بالجامعة

وعدد من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن الكلية ويتم مناقشة المقررات الدراسية بالبرنامج ومقترحات  للتعليم والتعلمومنسق الكلية 

 تم قد و الدراسى تطوير وأسبابه المبنية على تقييم الطالب للمقررالإلى رنامج رات البمقرأى من في حالة إحتياج التحسين والتطوير

 (7/5/5)مرفق   18/6/2017 الكلية يمجلس الدراسية مقرراته و التعليمي للبرنامج الدورية المراجعة نظام اعتماد

م الطالب ، يتم مناقشة نماذج التطوير للمقررات من خالل تقرير المقرر الدراسى السنوى ونتائج تقوي : الدراسية المقرارات مراجعة  •

 مراجعة البرنامج التعليمى وفرص التعلم لجنةومقترحات التطوير مع أعضاء هيئة التدريس ويتم إرسال نماذج مقترحات التطوير إلى 

نامج التعليمى والمصفوفات تقوم اللجنة بإعداد ملخص لكل المقترحات الواردة ومراجعة توصيف البر: التعليمى البرنامج مراجعة  •

وعرضه على لجنة التعليم  المختلفة للحفاظ على التوافق بين المقررات الدراسية والمعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمي

 (7/5/6)مرفق  بالكلية والتعلم
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والتعليقات على البيانات هيكل البرنامج ومحتوياته لمراجعة اإلستيفاء الكامل استفادة الكلية من تقارير المراجعة الداخلية والخارجية: 

صياغة األهداف لتكون قابلة للقياس وارتباطها بمخرجات التعلم المستهدفة وأهداف البرنامج وتحققها بالمقررات وأنها تتوافق األساسية و

الذهنية والمهارات العامة ومواكبتها للتطور مع مواصفات الخريج فى المجال المعرفى وإكتساب المهارات التطبيقية والمهنية والمهارات 

العلمى فى مجال التخصص واحتياجات سوق العمل ،ومالئمة الطرق لطبيعة مخرجات التعلم المستهدفة  وتصحيح ما ورد من مالحظات 

 وصيف وتطويرأمثلة اإلستفادة من المراجعة الداخلية والخارجية فى تصحيح تبعض  (7/5/7)مرفق  يوضح و في تقرير المراجع.

  المقررات الدراسية

الدراسية، االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات  للكلية  تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرنامج التعليمى بما يؤكد(  7/6 )مؤشر

 منها في وضع خطط التحسين والتطوير. كليةويطَلع عليها المعنيون، وتستفيد ال

تقوم لجنة مراجعة البرنامج التعليمى وفرص  : مع إنتهاء العام الجامعى وإعالن نتائج الطالبت الدراسيةمقرراريرالسنوية للادورية التق

خطة نموذج تقرير المقرر الدراسى وكتابة مقترحات التحسين وستيفاء إل التعلم بوحدة ضمان الجودة بالكلية بالتنسيق مع األقسام العلمية

ملفات خاصة للتقاريرالسنوية للمقررات الدراسية لمقرارات التى يدرسها كل قسم علمى بالكلية، وتجهيز لكافة ا التطوير للمقرر للعام القادم

مرفق الدراسية سنويا ) ملف المقرر(  للمقرراتملفات كاملة  مع تجهيز،  (7/6/1)مرفق  مقترحات التحسين والتطويروالتي تتضمن 

 بكل قسم علمى ( 7/6/2)

: لعام الجامعىل  (UTLC)لجنة المركزية للتعليم والتعلم  بالجامعة  المن قبل  رتطويالتحسين والمقترحات وتقريرالبرنامج التعليمى 

معلومات األساسية والمتخصصة مثل عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج يتضمن مراجعة للتم إعداد تقرير سنوى عن البرنامج التعليمى ي

المستهدفة طبقا حان النهائى وتوزيع تقديرات النجاح وما تحقق من قياس لمخرجات التعلم ومعدل النجاح فى البرنامج ونتائج االمت

بناءا على جميع تقاريرالمقررات الدراسية لهذا العام والتى  معاييراألكاديمية المرجعية وغيرها ويتم وضع خطط تحسين وتطويرالبرنامجلل

 (7/6/3)مرفق  سنوياتقريرالبرنامج التعليمى عن  ف كاململويتم تجهيز ، للعام التالىتحتاج إلى تحسين وتطوير 

يتم عرض ومناقشة تقرير البرنامج السنوى ومقرراته وسائل إطالع األطراف المعنية على تقرير البرنامج التعليمى والمقررات الدراسة : 

ى الطالب فى تقييم المقررات ستطالعات رأإعلى بناءا الدراسية  على لجنة التعليم والتعلم بالكلية لتحديد مقترحات التحسين والتطوير 

الدراسية ، وتحليل الورقة اإلمتحانية من ناحية الشكل والمضمون لتحقيق توافق الورقة اإلمتحانية مع مخرجات التعلم المستهدفة 

 (7/6/4)مرفق  ى المستفيدين سنويا، ونتائج إستطالع رأحصائيات ونتائج إمتحانات الطالب إ،و

إعداد قائمة باإلجراءات التصويبية : تم إستفادة الكلية من  خطط التحسين بتقارير البرنامج التعليمى  خالل السنوات السابقة أمثلة من 

ئية البرنامج في صورته النهاعتماد إو 2018/2019حتى العام الجامعى لبرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية افى تطوير وتحسين  الالزمة

 (7/6/6)( 7/6/5)مرفق  8/9/2019اريخ بتبمجلس الكلية 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

  NARSتبنى المعايير القومية المرجعية  •

 لتوافق بين المعايير األكاديمية وبين رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية موثقة ومعلنة.دراسة ا •

 مج التعليمى ت التعليمية الحديثة ومستشفى تعليمى للبرناياتوافر اإلمكان •

 BUEبالجامعة  للتعليم والتعلم  منسقين للكلية مع اللجان المركزية •

 بوحدة ضمان الجودة بالكلية لجنة لتطوير البرنامج التعليمى وفرص التعلم  •

 آليات موثقة إلستقراء سوق العمل لبرامج الكلية. •

 تشفى الكلية التعليمى دين ومتلقى رعاية صحة الفم واألسنان بمسيإستطالع رأى المستف •

 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية المتبناه. •
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 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرامج التعليمية مع المقررات الدراسية. •

 آلية تنفيذ المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية موثقة. •

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين

 محدودية وعى ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى  بالمعايير األكاديمية المرجعية  •

 

 

 ة وأهدافها.لكليمن خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة ا الكليه المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها( 7/1المؤشر )

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

الصادرة من الهيئة  ) لقطاع طب األسنان(  NARSوثيقة تبنى الكلية  المعايير األكاديمية القومية المرجعية  (7/1/1)  1
 مجلس الكلية القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ومحضر

 المتبناه وثيقة قائمة اإلجراءات للتأكد من توافق البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية مع المعايير األكاديمية  (7/1/2)  2
 ومحضر مجلس الكلية (لقطاع طب األسنان  NARS) المعايير األكاديمية القومية المرجعية

 ج التعليمى و فرص التعلمصورمن تشكيل لجنة مراجعة البرنام (7/1/3)  3

 ـ الالئحة الدراسية للكلية  (7/1/4)  4
 توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمى مع المعايير االكاديمية والمقررات الدراسية ـ مصفوفة 

 مية المرجعيةبالمعايير األكاديموارد التعليمية الالزمة لتحقيق المعايير األكاديمية المرجعية بيان بالوثيقة  (7/1/5)  5

NARS لبرنامج طب األسنان 

 ـ مستندات ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالمعايير األكاديمية المرجعية (7/1/6)  6

NARS  ير األكاديمية القومية المرجعية المعايـ مطويات  للتوعية عن : لبرنامج طب األسنان 

 لمعاييراألكاديمية المرجعية للبرنامج التعليمى على موقع الكلية اإللكترونىـ صورة من إعالن ا (7/1/7)  7
 لبرنامج طب األسنان وتوزيعه على األقسام العلمية بالكلية  NARSالمعاييراألكاديمية القومية المرجعيةكتيب ـ 

 المعدلة  والغايات واألهداف اإلستراتيجية وكذلك الرسالة ـ صورة من رسالة الكلية  (7/1/8)  8
مع لقطاع طب األسنان   NARSالمعايير األكاديمية القومية المرجعيةمصفوفة مدى التأكد من توافق ـ وثيقة 

 ومحضر مجلس الكليةرسالة الكلية والغايات واألهداف اإلستراتيجية 

 ة.كليللمتطلبات سوق العمل وفًقا لما تنطوي عليه رسالة ا نامج التعليمى مالئمالبر ( 7/2المؤشر )

 فى البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية ومحضر مجلس الكليةآليات إستقراء متطلبات سوق العمل وثيقة  (7/2/1)  9

وأطباء اإلمتياز  والخامسة الرابعةطالب الفرقة ـ نتائج استطالع رأى ) المستفيدين ( من البرنامج التعليمى ) (7/2/2)  10
ممثلى ة المعاونة وأولياء أمور الطالب والمترددين على مستشفى الكلية ـ والهيئ يسرلتدء هيئة اعضاأو

ـ نتائج تقييم ـ قوائم اإلنتظار للطالب الجدد  (  Employee fairملتقى سنوى للتوظيف  مؤسسات المجتمع ب
 الطالب للمقررات للسنوات السابقة  

العلمية( األبحاث ال طب وجراحة الفم واألسنان أهم التغيرات الحديثة في مجـ مستندات الندوات العلمية عن )
 بحضور أساتذة طب األسنان

فى البرنامج التعليمى طب األسنان ومقرراته الدراسية لمتطلبات سوق العمل  وثيقة نتائج الدراسة التحليلية (7/2/3)  11
 ومحضر مجلس الكلية

ف ومعتمدالبر( 7/3المؤشر )  برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.للتج التعلم ، وتتوافق نوانامج التعليمى موص 

 فى صورته النهائيةـ وثيقة إعتماد البرنامج التعليمى طب األسنان ومقرراته الدراسية  والتدريب الميدانى  ( 7/3/1)  12
 ـ صورة مسار البرنامج التعليمى طب األسنانومحضر مجلس الكلية       

 ورشة عمل " إجراءات توصيف برنامج طب األسنان ومقرراته الدراسية"ـ مستندات  (7/3/2)   13

 المجلس األعلى للجامعات من  للبرنامج التعليمى طب األسنانقرار اعتماد الالئحة الدراسية  (7/3/3)   14

 ى مع المعايير األكاديميةمصفوفة توافق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليم ( 7/3/4)  15
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تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التي البرنامج للنواتج التعلم  ( 7/4المؤشر )
 تحقق نواتج التعلم.

 لدراسيةـ مصفوفة توافق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمى مع المقررات ا (7/4/1) 16
 برنامج طب األسنان مع اهدافهمطابقة نواتج التعلم المستهدفة لمصفوفات ـ 

 مصفوفة توافق استراتيجيات التدريس وطرق التقويم مع نواتج التعلم للمقررات الدراسية (7/4/2) 17
 إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بالكلية

 E-learning قرر الدراسي على موقع التعليم اإللكترونىصورة من نشر األقسام  توصيف الم (7/4/3) 18

وثيقة إلتزام أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين فى بداية كل فصل دراسى بتوصيف المقرر الدراسى للبرنامج  (7/4/4) 19
 التعليمى ) طب األسنان( وتوعية الطالب بالتوصيف واهدافه المقرر 

 لمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.وا نامج التعليمىالبر( 7/5المؤشر )

وثيقة آلية المراجعة الداخلية والخارجية للبرنامج التعليمى طب األسنان ومقرراته الدراسية بكلية طب األسنان  (7/5/1) 20

 بالجامعة البريطانية فى مصر ومحضر مجلس الكلية

 محضر مجلس الكلية ولبرنامج التعليمى والخارجى ل المعايير الخاصة باختيارالمراجع الداخلى وثيقة (7/5/2) 21

 8/10/2017ومحضر مجلس الكلية للبرنامج التعليمىـ وثيقة اختيارالمراجع الداخلى  (7/5/3) 22
 واإلجراءات التصحيحيةللبرنامج التعليمى ـ تقريرالمراجع الداخلى 

 ومحضر مجلس الكلية للبرنامج التعليمىـ وثيقة اختيارالمراجع الخارجى   (7/5/4) 23
 ومحضر مجلس الكلية  واإلجراءات التصحيحيةللبرنامج التعليمى تقريرالمراجع الخارجى  ـ 

وير البرنامج التعليمى لتحسين وتط (UTLC)نماذج من محاضرإجتماع وتوصيات اللجنة المركزية للتعليم والتعلم بالجامعة  (7/5/5) 24
 ومحضر مجلس الكلية ومقرراته الدراسية 

نماذج من محاضرإجتماع لجنة التعليم والتعلم بالكلية ناقشت مقترحات التطوير للبرنامج التعليمى وللمقررات  (7/5/6) 25
 الدراسية 

 وتطوير المقررات الدراسية أمثلة اإلستفادة من المراجعة الداخلية والخارجية فى تصحيح توصيف  (7/5/7) 26

بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية،  نامج التعليمىة تقاريرسنوية للمقررات الدراسية والبركليلل( 7/6المؤشر )
 ة منها في وضع خطط التحسين والتطوير.كليويَطلع عليها المعنيون، وتستفيد ال

 و التطوير للمقررات مقترحات التحسين ةللكلية للمقررات الدراسية  متضمنملفات التقاريرالسنوية  (7/6/1) 27

 الدراسية  للبرنامج التعليمى  ) ملف المقرر( ) ملفات منفصلة ( اتملفات كاملة للمقرر (7/6/2) 28

،   2016/2017  للبرنامج  لثالث أعواموالتطوير مى متضمن خطة التحسينيملفات تقرير البرنامج التعل  .1 (7/6/3) 29

 ) ملفات منفصلة ( 2018/2019،  2017/2018

وتحديد مقترحات التحسين ناقشت التقريرالسنوى للبرنامج التعليمى محاضر لجنة التعليم والتعلم بالكلية  (7/6/4) 30
 والتطوير

 نماذج من :
 من ناحية الشكل والمضمون  ـ نتائج تحليل الورقة اإلمتحانيةتقييم الطالب للمقررات الدراسية    ـ نتائج 

 ـ نتائج إستطالع رآى المستفيدين سنويااحصائيات نتائج إمتحانات الطالب         ـ

حتى العام  للبرنامج التعليمى طب األسنانوثيقة قائمة اإلجراءات التصويبية الالزمة فى تطوير وتحسين  (7/6/5) 31
 ومحضر مجلس الكلية  2018/2019الجامعى 

 2018/2019نماذج من المقررات التى تم تحديثها بناءا على تقرير البرنامج التعليمى حتى العام الجامعى  (7/6/6) 32
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 التدريس والتعلم والتقويم   ـ 8

 :التقييم الذاتى

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

ايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم ة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعللكلي .1

 المستهدفة.

√   

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى  .2

 الطالب.

√   

ويتوافر  برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي .3

 لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.

√   

   √ تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. .4

فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية وتستخدم النتائج في تطوير آلية التدريب  .5

 وأدواته وموارده.

√   

   √ الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها. .6

   √ . عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها.7

الحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة . آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات وا8

 لالستدعاء.

√   

   √ . التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.9

   √ . نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.10

   √ تائج التقويم موثقة ومعلنة وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها.. قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من ن11

 :تعليقات الكلية

 ( للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.8/1مؤشر) 

 لمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة ونواتج التعلم المستهدفةمالمح استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم ومدى مالءمتها ل

أفضل أساليب التدريس والتعلم والتقويم للمقررات إلى لوصول ل2022ـ2017 للكلية موالتقوي والتعلم التدريس تراتيجيةإس إعداد تم

 2017/  11 /12  بتاريخ الكلية بمجلس وإعتمادها (8/1/1) مرفقالدراسية للبرنامج التعليمى طب األسنان بالالئحة الدراسية للكلية 

 تبنى لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفه بنأءا على  الكلية من سعياير تقليدية بإستخدام األنظمة الحديثة غ و تقليدية تعليم أنماط لتتضمن

 (8/1/2مرفق ) ة لضمان جودة التعليم واالعتمادالصادرة من الهيئة القومي  NARSوتطبيق المعاييراألكاديمية المرجعية القومية 

 Learningمصفوفة إتساق المعايير األكاديمية لبرنامج وإستراتيجيات التدريس والتقويم ألسنان( من خالل ا) للبرنامج التعليمى طب 

 Domains of ILO's ( 8/1/3مرفق) وحرصا من الكلية على التعلم القائم علي المخرجاتOutcome Based Learning  الوعى و

 Problemالتعلم القائم علي حل المشكالت و  Community Oriented Educationبمشكالت المجتمع الصحية )طب األسنان( 

Based Learning  يم ازن الدرجات المخصصة ألنواع التقووبتو بالتقويم وارتباطها والمادية البشرية الكلية إمكانيات مالئمةومراعاة

مصفوفة تحقق مخرجات ب المستهدفة التعلم مخرجات تحقق مدى لقياسلما تقيسه من نواتج تعلم )تحريري، عملي، إكلينيكي(   المختلفة وفقا

 مصفوفات المقررات الدراسية  والتقارير السنوية  التعلم المستهدفة واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم و

 الل إعالن استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم على الموقع اإللكتروني للكلية :من خ األعالن عن استراتيجية التدريس والتعلم

 والتقويم والتعلم التدريس الكلية استراتيجيةوالهيئة المعاونة والطالب عن  عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريسو،  (8/1/4مرفق )

 (8/1/5مرفق ) للكلية
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استراتيجية التدريس :تضمن إعداد أساليب التدريس للمقررات الدراسية البرنامج التعليمىستطالعات اآلراء لتحديد انماط التعليم وإ 

وعدد من طالب اإلمتياز األقسام العلمية القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بستطالع آراء إوالتعلم والتقويم 

يجات لتحديد استراتمن خالل نماذج تم تصميمها والمنتدبين للتدريس بالكلية وعدد من األساتذة من أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

أنماط  لىللوصول إ ومدى توافقها مع مخرجات التعلم المستهدفة  (8/1/6مرفق ) مقررات برنامج طب األسنانالتدريس والتعلم المالئمة ل

أساليب التدريس والتعلم بين أنماط تحديد أستراتيجة التعلم وتم ت اإلستطالعاومن نتائج لمقررات الدراسية، واساليب التدريس المناسبة ل

 (8/1/7مرفق ) التعليم التقلدية وأنماط التعليم الغير تقليدية والتى تناسب تدريس المقررات الدراسية لبرنامج طب األسنان

ية المراجعة الدورية إلستراتيجية التدريس والتعلم آل تم إعدادآلية المراجعة الدورية إلستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بالكلية: 

والتى تتضمن اإلستفادة من نتائج تقييم الطالب  (8/1/8مرفق ) 2017 /12 /11وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ   والتقويم بالكلية

رير تقا، و (8/1/9مرفق )يس والتعلم وسائل وإمكانيات التدرللمقررات الدراسية وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يخص 

وتوصيات المجالس المتخصصة بالجامعة من خالل إجتماعات مجلس المقررات الدراسية ،وتحليل نتائج اإلمتحانات للفرق المختلفة ،

الكلية بحضور منسق اإلمتحانات ،ومجلس توصيات حول موضوعات التدريس والتعلم() بالمجلسالتعليم والتعلم بحضور منسق الكلية 

 (8/1/10مرفق )( Programme and Module Boardنتائج اإلمتحانات ) وإعتماد بالمجلس

استطالع رضا األطراف المعنية عن استراتيجية  : تم إجراء استطالع رضا األطراف المعنية عن استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

 لإلستفادة من التغذية الراجعة منها   2018/2019 التدريس والتعلم والتقويم بالكلية للعام الجامعي

: تمت اإلستفادة منها بزيادة أجهزة التدريب العملى بمستشفيات األسنان والتوسع فى اتباع إلستفادة من استطالع رضا األطراف المعنيةا

 (8/1/11مرفق )م النظم والتقنيات الحديثه .أنماط تدريس غير تقليدية بإستخدا

 بيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى الطالب.تط (8/2)مؤشر 

ت إدارة الكلية قرارا بإلتزام أعضاء هيئة التدريس بتطبيق اصدرااللتزام بتطبيق إستراتيجيات التدريس بتوصيف المقررات الدراسية  : 

 : والتى تتضمنصيف البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية األساليب وإسترتيجيات التدريس بتو

      ( 8/2/1مرفق )بالكلية :  تطبيق أنماط التعليم التقليدية

  ( : )اسلوب المحاضرة واإللقاء وأسلوب المحاضرة المطورةستراتيجية التعليم المباشرا 

الحيوية  الكيمياءالعلوم الطبية اإلساسية ومنها مثل ( core courses) يتم تطبيق هذه اإلستراتيجية لمعظم المقررات الدراسية األساسية

 ان  نسألل وصفىالتشريح الو للغة اإلنجليزيةاو لإلنسان العامتشريح وال الهستولوجيا العامة الميكروبيولوجىوالفسيولوجيا العامة و

العالج و خواص المواد الحيويةمثل  لعلوم المتخصصة اإلرساء المبادئ األساسية للبرنامج التعليمى طب األسنان وتقل في مقررات 

 التركبيات المتحركة والتركيبات الثابتة والتحفظى 

 لجميع المقررات الدراسية للعلوم األساسية والعلوم المتخصصة  عرض توضيحيتقديم  : أسلوب المحاضرة المطورة

الدراسية لطالب الفرق الثانية والثالثة داخل عيادات األسنان التعليمية  مثل العروض االكلينيكية العملية للمقرارات:  طرق لعب األدوار

      ( 8/2/2مرفق )

 Caseعن طريق دراسة الحالة اسلوب حل المشكالت واإلستقصاء واسلوب التماريين والتطبيقات استراتيجية التعليم الغير مباشر:

Study .( 8/2/3مرفق ) في عدد من المقررات      
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داخل حرم الجامعة ليحقق مستشفى األسنان بمبنى الكلية ت االتدريب اإلكلينيكى بعيادالتدريب الميدانى وية التعليم التجريبى :استراتيج

لطالب الفرقة الرابعة والخامسة للطالب أعلى مستوى تعليمى ومهارى تحت إشراف األساتذة بالكلية ومتابعة أعضاء الهيئة المعاونة 

 حركة التركبيات المتو التركيبات الثابتة  و التحفظىالعالج والعلوم المتخصصة الكتساب الخبرة فى ب اإلمتيازوالقوافل الطبية لطال

       ( 8/2/4مرفق ) جراحة والوجه والفكين والتخديرو علم األشعةوعالج اللثة طب الفم و و طب أسنان األطفالوعالج الجذور و

  Tutorialsمن خالل التدريب فى الحلقات النقاشية لتعليم التعاونى واسلوب العصف الذهنى اسلوب ااستراتيجية التعليم التفاعلى : 

      ( 8/2/5مرفق ) فى عدد من المقررات

 غير التقليدية بالكلية :       نماط الاألتطبيق 

قاريرأصالة البحث العلمي وآخالقيات منهجية البحث العلمي ووتالبحوث إلكتساب الطالب مهارات اسلوب مثل :استراتيجية التعلم الذاتي

على الكتب والمراجع العلمية لإلطالع لمكتبه المركزية بالجامعة لمن خالل توجيه الطالب  لجميع المقررات الدراسيةالبحث العلمى 

( 8/2/6مرفق )للتعليم الذاتى الستفاده منها كمصادر واالحديثة والتعامل مع قواعد البيانات والمراجع الحديثة العالمية بالمكتبة الرقمية  

      ( 8/2/7مرفق ) Research Methodology & Research Project) (وتطبيق مخرجات المقررات الدراسية 

   learning -Eإستخدام التعليم اإللكترونى إستراتيجية التعلم اإللكترونى : 

ه كطبيب أسنان حيث ياكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات عمل بتطبيق االستراتيجية فى جميع المقررات الدراسية ومتابعتها لضمان

 التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس لنشر توصيف المقرر الدراسي على موقع التعليم اإللكترونىمنسق الكلية للتعليم اإللكترونى بيقوم 

E-learning  محاضرات ومواعيد تواجد أعضاء هيئة وتحميل الإلطالع الطالب عليها بصفة دورية   في بداية كل فصل دراسى

      ( 8/2/8مرفق )التدريس لتوفير المساعدة للطالب 

 برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقا  لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي  ( 8/3 )مؤشر

 ويتوافر لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.

 ريب التي تقدمها الكلية لنواتج التعلم المستهدفة في البرنامج التعليمي طب األسنان مدى مالءمة تصميم وتوصيف برامج التد

 تم تصميم وتوصيف برامج التدريب الميدانى بكل قسم علمى لطالب الكلية مع التأكيد على أن تتوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة 

 (8/3/1مرفق ) إلكتساب الطالب المهارات العملية والمهنية 

 الخامسة (الرابعة و) طالب الفرقة  :التدريب التعليمى اإلكلينيكى بمستشفى األسنان بمبنى الكلية للطالب أثناء الدراسة أوال

 يتم ربط التعليم النظرى بالواقع العملى من خالل :

ما هو فعال فى مجال طب األسنان التدريب العملى  بعيادات األسنان بمستشفى الكلية التعليمى أثناء الدراسة بهدف إحتكاك الطالب بكل 

 والتعرف على المشاكل العملية وتحقيق التفاعل بداية من التدريب األكاديمى والتدريب اإلكلينيكى 

طبقا لالئحة الدراسية  شهرا   12يتم تدريب طالب سنة اإلمتياز على مدار:ثانيا : التدريب الميدانى  طالب سنة اإلمتياز) طبيب اإلمتياز(

ومية المناظرة و وزارة كبمستشفى الكلية التعليمى ،كما يسمح لتدريب الطالب بمستشفيات الجامعات الحاء ثالثة شهور أو أكثر ويسمح قض

الصحة بهدف التفاعل الدائم مع المرضى متلقى رعاية صحة الفم واألسنان والتعامل مع مدارس عالجية فى مختلف الكليات بهدف إكتساب 

 (8/3/2مرفق ) ألساليب العالج المختلفةية بصورة جيدة لب المهارات العملالطا

 الكلية بمجلس وإعتمادهالتدريب يم اآلية اإلشراف والمتابعة وتقو تم إعداديم فاعلية التدريب : لتنفيذ واإلشراف على التدريب لتقوآليات ا

 االسنان مستشفياتو  بالكلية االسنانبمستشفى  ىالميدان التدريب اماكن على الطالبتوزيع تتضمن  (8/3/3مرفق ) 12/3/2017 بتاريخ

 (8/3/4مرفق ). طالب 40عن  المجموعة عدد يزيدال  بحيث (شهر كلالصحة)تخصص  لوزارة الصحية المراكزو  الحكوميةبالكليات 
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 طالب اإلمتياز  ضورحبمع اإللتزام ( 8/3/5مرفق )   Log Bookويتم توزيع كتيب متابعة الحاالت المطلوبة فى مرحلة التدريب  

 (8/3/6مرفق )% من مدة  التدريب.15ى و ال تتعدى نسبة الغياب التدريب الميدان

مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة  االمتيازالفرقة الخامسة و طالب: يشارك  اإلمتياز بالقوافل الطبيةالفرقة الخامسة ومشاركة طالب 

التابعة  المتنقلةعيادة األسنان ة ضمن برامج التدريب الميدانى بمشروع القوافل الطبية للكلية بالمعاونة في القوافل الطبية والزيارات الميداني

حضور الطالب الندوات وورش لك ، وكذ(8/3/7مرفق )لتقديم الرعاية الصحية والتحويل لمستشفى الجامعة للمجتمع المدنى المحيط  للكلية

مرفق  ن لمتابعة التطورات الحديثة فى مجال طب األسنانيبأساتذة طب األسنان محليين ودوليالعمل العلمية التى تعقدها الكلية باالستعانة 

(8/3/8) 

الموارد الالزمة للتدريب الميدانى قائمة بأعدت الكلية الموارد التي توفرها الكلية للتدريب والجهات المشاركة فيه ونوعية مشاركتها : 

 والتى تتضمن:  (8/3/9مرفق ) 0172 /4 /16وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  

والسالمة المهنية وأساليب مكافحة العدوى  وسائل الصحةو والهيئة المعاونة وأطقم التمريض: من أعضاء هيئة التدريس  الموارد البشرية

 (8/3/10مرفق ) يوميا(800ـ  700)من ح بأعداد تتراو حة الفم واألسنانعدد كبير من متلقى رعاية ص المستشفىعلى والخدمات ،ويتردد 

ذات مواصفات ( عيادة 2التخصصات وعدد ) ( عيادات اسنان  فى مختلف7) بالكلية عدد التعليمى ألسنانيوجد بمستشفى االموارد المادية : 

ومعامل  مزودة بأحدث التجهيزات وأحدث المواصفات لوحدات األسنان وأجهزة األشعة  DentaL Laser Clinic( عيادة 1وعدد)عالية 

 (8/3/11مرفق )العلوم األساسية 

ألسنان بالكلية :باإلضافة  إلى مستشفى ا بمستشفيات الكليات المناظرة الحكومية تنوع أماكن التدريبالجهات المشاركة فى التدريب و 

لبروتوكالت التعاون مع الكلية  طبقا ومستشفيات األسنان بوزارة الصحة بمستشفيات الكليات الحكومية المناظرة يتم تدريب طالب اإلمتياز

  (8/3/12مرفق )

 تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. (8/4)مؤشر

 : تنوع أساليب وأدوات تقويم الطالب في التدريب ومدى توافقها مع نواتج التعلم المستهدفة

امج التعليمى وما ناعلية البرالكلية بتقويم التدريب الميدانى لطالب اإلمتياز بإعتباره مؤشرا هاما على ف تهتم : تقويم الطالب فى التدريب

 :  به الطالب من مهارات تحقق مخرجات التعلم المستهدفة من خاللإكتس

يوقع والمشرفين على المجموعات   يتم تقييم الطالب من قبل أعضاء هيئة التدريسعام التدريب فى نهاية :استمارة تقييم طالب اإلمتياز

 (8/4/1مرفق ) عليها المشرف

الطالب أثناء فترة التدريب من حيث  حضورهم  يقيم فيه المشرفمشرف الداخلى بالكلية : التقريرالتدريب الميدانى من نموذج 

 (8/4/2مرفق )ومماراساتهم  

الطالب أثناء فترة التدريب من حيث   المشرفيقيم فيه ارجية  : مستشفيات التدريب الخبمشرف التقريرالتدريب الميدانى من نموذج 

 (8/4/3مرفق )مستشفيات عيادات األسنان الحكومية بحضورهم ومماراساتهم  

التدريب الميدانى من المشرفين داخليا رير تستفيد الكلية من تق أوجه االستفادة من تقريرالتدريب الميدانى من المشرفين داخليا وخارجيا: 

طب  للبرنامج التعليمي مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفةلبيان ما تحقق من )سنة اإلمتياز( فترة التدريب خارجيا لطالب اإلمتياز فى و

 Intellectualالمهارات الذهنية،و Knowledge and Understandingالفهم والمعرفة طالب اإلمتياز من مهارات بات األسنان ومكتس
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Skillsالمهارات المهنية ،وPractical and Clinical Skills والمنقولة المهارات العامة وGeneral and Transferable Skills 

 (8/4/4مرفق )لمقررات الدراسية وتعزيزالمهارات المكتسبة لدى الطالب لفى وضع خطط التحسين والتطوير 

 ستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية وتستخدم النتائجفاعلية التدريب تقيم با(  8/5 )مؤشر

 في تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده. 

فترة التدريب الميدانى لطالب اإلمتياز فى مستشفى األسنان بالكلية  فاعليةلقياس أعدت الكلية نماذج  استطالعات الرآى عن التدريب:

 تضمنت : ( 8/5/1) مرفقومستشفيات طب األسنان المختلفة 

 أعضاء هيئة التدريس المشرفين على التدريب إستطالع رآى نموذج استبيان  •

 طالب اإلمتياز نموذج استبيان إلستطالع  •

ومؤشرات تحقق المهارات  لقياس مردود أثر التدريب الميداني فترة التدريب ءبعد إنتهاكل عام جامعى  ويتم إجراء إستطالعات الرآى

د اإليجابيات يتحداتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتى من خاللها  يتم وتحليل النتائج المهنية لخريج الكلية ) طبيب األسنان ( العملية و

 (8/5/2مرفق ) وإمكانية تعزيزها

فيات التدريب أهمية تعدد أماكن مستش آراء طالب االمتياز والمشرفين  أظهرت نتائج إستطالعات :الرأىاستطالعات من  أوجه االستفادة

المتدرب و زيادة االجهزه المطلوبه للتمرين بعيادات األسنان بمراكز الوحدات الصحية لوزارة الصحة  القريبة من أماكن محل اقامة 

 (8/5/3مرفق )لمواكبة احدث تكنولوجيا في العالج 

 تهدف قياسها.م الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المسلمخصصة ألنواع تقويالدرجات ا(  8/6 )مؤشر

 تحقيق مدى على والتعرف الطالب، تحصيل مستوى تحديد على تعمل أساسية تلتزم الكلية بقواعد القياس والتقويم ألهميتها كوسيلة

التقدم فى  له بالتوصيف ومدى الموضوعة البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية بناءعلى األهداف المخرجات التعليمية المستهدفة من

  الطالب مهارات عملية. اكتساب 

وفقاً تستخدم الكلية  إختبارات متنوعة لتقويم الطالب توازن توزيع الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب : طرق تقويم الطالب و

اسية % من المقررات الدر100يتم تطبيقها في نسبة عملية  و تحريريةمابين لالئحة الكلية وتوصيف البرنامج التعليمي طب األسنان 

الدراسي  العامالدراسي وامتحانات نهاية  لعام( أثناء الفصل الدراسي ،وإمتحانات منتصف اQuizzesوتنقسم إلى االمتحانات القصيرة )

امتحانات شفوية،وتخصيص نسبة محددة من درجات أعمال السنة على عدد من التكليفات. و، عملية تطبيقية إكلينيكية إمتحانات و،

متحان توازن الدرجات المخصصة النواع التقويم المختلفة وفقا لما تقيسه من نواتج تعلم )تحريري، عملي، وتوضح  خريطة اال

 (.8/6/1مرفق ) اكلينيكي، شفوي، وغيرها(

من %(30، واالمتحان العملى والشفوى )من جملة درجات التقويم%( 10)أعمال السنة  تنقسم طرق التقويم المختلفة بالكلية كالتالى:و

% على 40% على إمتحان نصف العام و20موزعة بنسبة  مالتقوي درجات جملة من%(   60واالمتحان النهائى) مالتقوي درجات لةجم

 (8/6/2مرفق )إمتحان نهاية العام 

لتعلم للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات ا: آليات التأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة

 الدرجات وتوزيعفى الورقة االمتحانية    ILOSومدى تغطيتها لمحتوى المقرر وأن أسئلة االمتحانات التحريرية ترتبط بـ  المستهدفة

 تحقق من التأكد آلياتم  قامت الكلية بإعداد المعارف سعيا لضمان شمولية التقويلقياس المستويات المختلفة من المهارات و عليها

تضمنت ( 8/6/3مرفق) 2017 /8/10 بتاريخ الكلية بمجلس وإعتمادها عليها الدرجات وتوزيع المستهدفة التعلم لمخرجات اإلمتحانات

 الورقة وتصميم وضع عند( المادة أستاذ)الداخلى الممتحن لقيامإعداد لمواصفات الورقة اإلمتحانية من ناحية الشكل والمضمون والتوعية ،
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 كما مقرر، كل توصيف فى المستهدفه التعلم لمخرجات األسئلة تغطية من للتأكد اإلمتحانية الورقة إعداد فاتبمواص اإللتزام اإلمتحانية

 ومسئول العلمى القسم رئيس مراجعة وتتم اإلمتحانات وضع لقواعد طبقا المخصصة والدرجة سؤال لكل اإلجابة نماذج بتقديم يقوم

 ونوعية لعدد المخصص الزمن مالءمة وكذلك عليها، الدرجات توزيع وعدالة األسئلة تدرج حيث من اإلمتحانية للورقة للمقرر اإلمتحان

 المسئول)التدريس هيئة عضو اإلجابة،ويقوم ونماذج الصفحات وتنسيق باللغة الخاصة للقواعد اإلمتحان مطابقة إلى باإلضافة األسئلة،

  بالكنترول منةالمؤ الدوااليب فى وضعه و إلمتحانا بطبع( اإلمتحان عن

قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد نموذج لمواصفات إعداد الورقة االمتحانية لتتضمن الشكل العام : مواصفات الورقة اإلمتحانية

طبقا للمعايير  ILOsدرجة قياسها للنتائج التعليمية المستهدفة و والجانب الفنى وتنوع األسئلة مابين موضوعية ودراسة حالة ومقال

 2017 /12/11وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ لتحقيق جميع المخرجات التعليمية المستهدفة  NARSكاديمية القومية المرجعية  األ

 (8/6/4مرفق)

: تم عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس  مواصفات الورقة اإلمتحانيةورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن 

مواصفات إعداد الورقة اإلمتحانية وضرورة اإللتزام بها "  تضمنت توضيح شكل ومضمون الورقة اإلمتحانية ن "والهيئة المعاونة ع

وأهمية قياس األسئلة لمخرجات التعلم المستهدفة  وما يجب مراعاته عن التصحيح لضمان دقة التصحيح،  الورقة اإلمتحانيةبنموذج تحليل 

اصدرات إدارة الكلية قرارا بإلتزام أعضاء هيئة  كما (8/6/5مرفق) أمام كل سؤال تم تصحيحه.خارج ورقة إالجابة بة الدرجات وكتا

 (8/6/6مرفق)التدريس  واألساتذة المنتدبين بتطبيق توصيف المقررات الدراسية وتعريف الطالب بقواعد التقويم للمقرر الدراسى 

من خالل نموذج عن تقييم الورقة االمتحانية من ناحية الشكل والمضمون آليات تقييم الورقة االمتحانية من ناحية الشكل والمضمون: 

 (8/6/7مرفق)تحليل الورقة االمتحانية من ناحية الشكل والمضمون دوريا كل عام جامعى ويتم إجراء 

 (8/6/8مرفق)تستخدم الكلية نظام الممتحنين الخارجيين فى االمتحانات الشفوية :  الممتحنين الخارجيين

 عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها.(  8/7 )مؤشر

تتبع الكلية اإلجراءات المنصوص عليها بدليل :   General Academic Regulationيم بالجامعةودليل إدارة االمتحانات والتق

يتضمن سياسات والذى ( 8/7/1)مرفق مستوى الجامعة والمعلن على الموقع اإللكترونى إدارة اإلمتحانات والكنتروالت المعتمدة على 

يم المختلفة وتوزيع الدرجات منذ بداية العام الدراسي ويم الطالب واإلعالن عن طرق التقوحانات وآليات للتأكد من عدالة تقيم واالمتوالتق

وآلية لضمان سير االمتحانات النصف  عن طريق نظام التعليم اإللكترونييم ووصيف المقرر الدراسي وقواعد التقوتعريف الطالب بت

 تفعيال لضمان عدالة وكفاءة وسرية عملية اإلمتحاناتنهائية والنهائية النظرية 

نفذ الكلية توتدار عملية االمتحانات تحت إشراف عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب :  انتظام إجراءات االمتحانات بالكلية

وتكون من ( 8/7/2)مرفق الجامعة بتكليف أحد السادة أعضاء هيئة التدريس كمنسق ألعمال االمتحانات بدارة االمتحانات إلإجراءات 

مهامه إدارة االمتحانات من أعمال المراقبة وتوزيع اإلشراف على السادة أعضاء هيئة التدريس وتسليم وتسلم أوراق االمتحانات وغيرها 

 (8/7/3)مرفق  ( ومحتوياتهInvigilation Packبمظروف المراقبة ) ك خالل فترة االمتحاناتوذل

تلتزم الكلية باإلعالن عن جداول االمتحانات قبل االمتحانات بفترة كافية و يراعى فيها الفترة الزمنية  :اإلعالن عن جداول االمتحانات

فصل دراسي للمقررات الدراسية وتقوم الكلية ول الخاص بامتحانات نهاية كل جدويتم ضع ال بناءا على مقترحات من ممثلى الطالب 

مرفق  وإرساله للطالب عبر البريد اإللكترونيول النهائي لتقوم  بإعداد الجد يم  بالجامعةإدارة الجودة والتقوبإرسال الجدول المقترح إلى 

(8/7/4 )  



 2018/2019لذاتية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصراالدراسة 

BUE-Faculty of Dentistry Self Study 2018-2019 

 

83 

  

Faculty of Dentistry 
The British University In Egypt 

ال بنموذج قائمة مراجعة أعم  NORMSلمواصفات لكنترول الكلية طبقا لنموذجتتم مراجعة إستيفاء ا: كنترول اإلمتحانات بالكلية

ومن خالل وكيل الكلية لشئون التعليم ( 8/7/6)مرفق وتقوم الكلية بتشكيل أعضاء الكنترول لكل عام جامعى ( 8/7/5)مرفق  الكنترول

أعمال اإلمتحانات بالكنترول من نماذج لإلجابة لجميع المقررات وإستيفاء متطلبات  بالكنترول متابعة اإللتزام بقواعد العملوالطالب تتم 

النظرية للمحتوى العلمى  اتعلى اإللتزام بشمولية االمتحانانية للمقررات الدراسية والتأكيد الدراسية ودقة تصحيح األوراق اإلمتح

 تعليماتقبل وأثناء وبعد اإلمتحان والتدريس ة يات ومهام أعضاء هيئلبتوصيف المقررات ،واإلعالن عن قواعد العمل بالكنترول ومسئو

 القانونية تباع اإلجراءاتإفي  التصرف وكيفية ،(8/7/7)مرفق  باللجان تنفيذ اإلمتحانات وشروط أعمال االمتحان من تحديد المواعيد

روعا فيه ويضبط في حالة شأوكل طالب يرتكب غشا في امتحان على والتى تنص  ،(225المادة ) فى الئحة الجامعة هاالمنصوص علي

 (8/7/8)مرفق الغش  واقعة ضبط محضر يتم مراعاة إستيفاء ،كما االمتحانات عام رئيستلبس يخرجه العميد أو 

 يوم صباح األسئلة أوراق وتفتح مؤمن دوالب في المادة أستاذ بمعرفة االمتحانات المطبوعة تحفظ أوراق :ضمان سرية اإلمتحانات

على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على اللجان ويقوم بالتوقيع االمتحان ع توزيالذى يقوم بو عام االمتحانات، يسرئ بمعرفة االمتحان

 (8/7/9)مرفق اإلمتحانات وإثبات حاالت الغش فى حال وجودها. تابعة سيرعلى استالم أوراق االمتحانات مع أستاذ المقرر وم

لخاصة بالمراقبين قبل االمتحان ويقوم المراقب المسئول في كل لجنة بتسلم ظرف ويقوم كل مراقب باإلمضاء في كشوف الحضور ا

 االمتحان في تسلم أوراق،و وف األسماء الخاصة بالطالب( الذي يحتوي على كشوف الحضور وكشInvigilation Packالمراقبة )

 دد قبل توزيعها على الطالبقبل االمتحان بوقت كاف والتأكد من الع في مكان اللجنة أظرف مغلقة للمراقبين

لضمان عدالة وكفاءة وسرية عملية االمتحانات يتم إرسال المهام والمسئوليات عن االمتحانات :عدالة وكفاءة وسرية عملية االمتحانات

بالكلية بالتنسيق والمراقبات عن طريق البريد اإللكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،ويقوم منسق أعمال االمتحانات 

مع إدارة االمتحانات من أعمال المراقبة وتوزيع اإلشراف على السادة أعضاء هيئة التدريس وتسليم وتسلم أوراق االمتحانات وغيرها 

 (8/7/10)مرفق وذلك خالل فترة االمتحانات 

 تفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.يم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحوآليات تق ( 8/8 ) مؤشر

  وضعها تم آليات خالل من بالكلية الطالب يموتق عدالة من التأكد على الكلية صتحرو: آليات/إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات

 Double) عشوائية لعينات التصحيح على للمراجعة نظام تتضمن( 8/8/1)مرفق 12/2/2017 بتاريخ الكلية بمجلس معتمدة

Marking) عدم تطبيقو ،(8/8/2)مرفق اإلمتحان أوراق بمراجعة قام ذيال الزميل بها يقوم اإلجابة، أوراق من% 10 عن تقل ال 

 الورقة، وتوحيد مواصفات ( 8/8/3)مرفق الرابعة الدرجة من األقارب وجود حالة فى التدريس هيئة عضو بإعتذار المصالح تعارض

 ،األسئلة إجابة نماذج على بناءً  بالطال لجميع الدرجات منح عدالة وكذلك األسئلة، جميع درجات وجمع تصحيح من دلتأكوا ، اإلمتحانية

 Moderation) الكلية لجان إحدى فى اإلمتحانات نتائج ومناقشة عرضو،( 8/8/4)مرفق تستحق التى للحاالت الرأفة قواعد وتطبيق

Meeting)، (8/8/5)مرفق .الكلية وعميد لتدريسا هيئة أعضاء جميع تضم والتى 

يتم تنفيذها  (8/8/6)مرفق 2017 /6 /18بتاريخ   بمجلس الكلية ةآليات معتمدتعتمد الكلية على آليات لتوثيق نتائج االمتحانات بالكلية: 

صائيات حيث يتم تسجيل نتائج الطالب لكل فصل دراسي وحساب إح Student Record System (SRS)نظام مركزي من خالل 

كل مقرروإثبات المالحظات المختلفة ويراعى الدقة التامة في كل عمليات الرصد ومراجعة كل عملية بعد أجرائها ابتداء من الرصد إلى 

جمع الدرجات وإثبات مالحظات الغياب كما يتم مراجعة الدرجات ومطابقتها داخل كراسة اإلجابة مع الغالف الخارجي ومراجعة مجموع 

  لرصد الدقيق لدرجات الطالب ثم مراجعة الرصد.الدرجات وا
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 يم تدعم تعلمهم.ولراجعة للطالب عن أدائهم في التقالتغذية ا 8/9مؤشر 

 وسائل إعالم ومناقشة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة وتوقيت ومحتوى التغذية الراجعة لدعم تعلمهم.

 بعد اإلنتهاء من  اعتمادها من خالل  دخول الطالب على حسابه ليطلع  SRSاإللكترونى  يتم إعالن نتائج األمتحانات  النهائية  على النظام

 التعليم موقع على السنة أعمال نتائج تحميل يتم ،كما كإفادة الطالب شئون من عليها الحصول ويمكنه،( 8/9/1)مرفق  تفصيليا النتيجة على

 بالجامعة الطالب شئون من ورقية قوائم صورةكما يمكن الحصول على ، ( 8/9/2)مرفق  (E-learning )بالمادة الخاص اإللكترونى

 (8/9/3)مرفق  كإفادة

يتم إعداد إحصائيات دورية عن نسبة نجاح تحليل نتائج االمتحانات على الفرق المختلفة واإلحصائيات والتقارير التي أعدتها الكلية : 

والدالالت والمؤشرات واإلستفادة  بالكليةاحصائية بتطور نسب النجاح بالفرق المختلفة إعداد  وتمالطالب في المقررات الدراسية المختلفة ،

 (8/9/4)مرفق  2019 أغسطس فى الكلية بمجلس وإعتمادها طب األسنانلمنها فى زيادة فاعلية البرنامج التعليمى 

تعتبرنتائج الطالب باالمتحانات  مج التعليمى طب األسنان :أوجه االستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة في زيادة فاعلية البرنا

ا في إعداد خطط التحسين والتطوير للمقررات الدراسية لبرنامج طب األسنان  والتوسع فى استخدام المقررات اإللكترونية يمؤشرا رئيس

 (8/9/5)مرفق  E-learning module page إدخالها على موقعو

 يم.وستراتيجية التدريس والتعلم والتقالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية وايم الطونتائج تق 8/10مؤشر 

من خالل تحليل نتائج تقويم الطالب على مستوى المقررات بواسطة أساتذة المقررات الدراسية تقارير وإجتماعات تحليل نتائج التقويم : 

( حيث تذكر Module file self-monitoring form( و )Module AssessmentReportين )يربالكلية يتم توثيق ذلك فى تقر

يم، والمالحظات العامة على األداء،وكذلك مقترحات التحسين والتعديل لطرق واساليب التدريس حصائيات لكل مكون من مكونات التقواإل

خالل إجتماعات مراجعة وإعتماد النتائج على مستوى  منح بها واإلضافة  بالنسبة المسمو ، أوتحسين وتطوير المقررات الدراسة بالحذف

 Doubleيم عن طريق )اإلقتراحات فيما يخص عملية التقو المقررات والفرق الدراسية على مستوى الكلية والجامعة ومناقشة

Marker.(8/10/1)مرفق  (عند الحاجة لذلك، أو لتحسين األداء فى األطروحات القادمة للمقررات 

يم الطالب في تطويرالبرنامج التعليمى طب األسنان  ونتائج تققائمة باإلستفادة من  الكلية أعدت:  اإلمتحانات نتائج من اإلستفادة أوجه

 تتضمن: (8/10/2)مرفق  2019 /9 /8وإعتمادها بمجلس الكلية   بتاريخ  

 : تقليدية غير ثةحدي تدريس أساليب  بإضافة  والتقويم والتعلم التدريس استراتيجية تحديث •

 تكليف الطالب بإعداد أبحاث علمية لنقاط بحث وموضوعات متعلقة بالمقرر الدراسى ب تطبيقها ويتم  الذاتى التعليم ـ

 moduleيتم تطبيقها برفع كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية من المحاضرات أسبوعياً باإلضافة إلى اإللكترونى التعليم ـ

specifications، announcements لربطه بـE learning system  .    (8/10/3)مرفق 

مرفق  األطروحات لتحسين الرسمية المجالس مقترحات على بناءً  مقررات محتوى تعديلب إعداد خطط التحسين للمقررات الدراسية •

(8/10/4) 

                                                                                                          الدعم برامج من اإلستفادة وإحصائية المتعثرين الطالب دعم خطة دوإعدا المتعثرين الطالب وحصر المتفوقين الطالب دعم •

 (8/10/5)مرفق 

 د آليات لمراقبة تطبيقها.م موثقة ومعلنة وتوجيومات الطالب من نتائج التققواعد التعامل مع تظل 8/11مؤشر 

بناءا على نظام الجامعة البريطانية فى مصر  إجراءات إعالن ومتابعة تطبيق قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات : 

 يم بالجامعة صل الدراسي من خالل الجودة والتقوللتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات أو أعمال الف
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(Quality & Validation Department( والذي يتولى التعامل معها  كما هو منصوص عليه في ُكتيب )General Academic 

Regulations   (8/11/1)مرفق 

  من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب التظلماتمع إعالن النتائج للطالب يتم فتح باب : لتماساتواإل الشكاوى آلية: أوال

 بمجلس المعتمدة تطبيقها مراقبة وآليات التقويم نتائج من الطالب تظلمات مع التعامل قواعدويتلقى الطالب رداً على تظلمه من خالل تنفيذ 

  التالية: 2/2017/  12 بتاريخ الكلية

 .أكثر أو المقرر درجات من فيه ظلميت والذى والطالب للتعليم الكلية وكيل إلى (Inquiry form)استمارة إلتماس بطلب الطالب يتقدم •

 غالف على الموجودة الدرجات مع سؤال كل درجات ومطابقة الطالب كراسة بفحص يقوم حيث المقرر أستاذ إلى التظلم طلب يقدم •

 .اإلجابة جزيئات كل أمام درجة وجود من والتأكد الدرجات تجميع مراجعة ويتم الكراسة

 عميد من والمكونة التظلمات فحص لجنة على وعرضه التعديل وأسباب المعدلة بالدرجات تقرير دادإع يتم الدرجات تعديل حالة في •

 الجودة قسم واحاطة ((Registrar لإلعتماد الجامعة لمسجل التظلمات تقارير رفع يتم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و الكلية

 (8/11/2)مرفق  .الطالب سجل في الدرجة لتعديل( Quality and Validation) بالجامعة

 . الجامعة مستوى على أعلى لجنة إلى ورفعه( Appeal) عمل حقه من يكون  التظلم نتيجة عن الطالب رضاء عدم حالة في •

 ثانيا : معالجة تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات أو أعمال الفصل الدراسي

 Appeals( والذى يتولى معالجتها كما هو منصوص عليه فى) Quality &Validationقديمها إلى قسم الجودة بالجامعة )وذلك بت 

committee terms of reference(كما يحتوى ال  )General Academic Regulations على توصيف كامل لطرق التعامل مع)

 (8/11/3)مرفق  هذه التظلمات.

يوجد لدي الجامعة نظام لقياس رضا الطالب عن أساليب  )إلكترونيا ( وشكاوى ومقترحات للطالبضاء الطالب وسائل قياس وتقييم ر

األكاديمية المساعدة  ى وعيادات األسنان والوسائل التعليمية الداعمة واألساتذة والهيئة)مستشفلم واإلمكانيات البشرية والماديةالتع

 (8/11/4)مرفق الجامعة ( بSRS)لى حسابه في قاعدة بيانات الطالب م كل طالب بالدخول عيقوو سنوياً ( ويتم ذلك مرة إلكترونياً 

رؤساء  يقومبها و عميد الكلية ترونياً ويتم ابالغوإستيفاء نموذج اإلستقصاء فى حرية وسرية تامة ثم يقوم النظام بحساب اإلحصائيات الك

رات ذات التقييم المنخفض ورفعه إلى العميد ليتم مناقشته مع األساتذة والهيئة األكاديمية األقسام بتحليل نتائج المقررات وإعداد تقرير بالمقر

 المعاونة وذلك إلعداد خطة التحسين الالزمة وإتخاذ إجراءات لتالفى أسباب عدم رضا الطالب فى األطروحات المستقبلية للمقررات

 (8/11/5)مرفق 

 :والتنافسية التميز نقاط أبرز

 يموستراتيجية للتدريس والتعلم والتقآلية لمراجعة وتحديث إموثقة ومعلنة و يموس والتعلم والتقية للتدريإستراتيج •

 م المختلفة لمخرجات التعلم المستهدفة.يوللتأكد من إستيفاء آليات التق  آليات •

 إستطالع رأى األقسام العلمية فى أنماط وأساليب التعليم المالئمة  •

 قائمة مواصفات وحدات األسنان الحديثة  بعيادات مستشفى الكليةوالتى توفرها الكلية للتدريب الميدانى للطالب الموارد قائمة  •

 المناظرة برتوكوالت التعاون مع الكلية وكليات طب األسنان •

   ومستشفيات األسنان بوزارة الصحة بالكليات الحكوميةمتياز بمستشفيات األسنان تدريب طالب اإل •

مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القوافل الطبية والزيارات الميدانية ضمن برامج التدريب  اركة طالب االمتياز مش •

                                        الميدانى بمشروع القوافل الطبية للكلية بسيارة العيادات المتنقلة

 General Academic Regulationعةيم بالجامودليل إدارة االمتحانات والتق •
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 يم الطالب.وأساليب متنوعة فى تق •

نتائج الطالب  لكل فصل دراسى وحساب  ( إلعالن Student Record System(SRSيوجد نظام حاسب آلى مركزى متكامل ) •

 إحصائيات كل مقرر وإثبات المالحظات المختلفة)حرمان، غياب، محضر غش أو إخالل بنظام اللجنة(.

 فى إعداد جداول اإلمتحانات.بالرآى مشاركة الطالب  •

 حيث الشكل والمضمون. من تحليل الورقة اإلمتحانيةونماذج لمواصفات الورقة  اإلمتحانية  •

 يم المختلفة.ومتحان وإعالم الطالب بنتائج التقآليات لتوثيق نتائج االو يم الطالبوآليات للتاكد من عدالة تق •

 نتائج اإلمتحانات. تحليل إحصائيات •

 نظام للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات. •

 ويتم إتخاذ قرارات تصحيحية. SRSقياس مستوى رضاء الطالب بالنظام اإللكترونى  •

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين: 

 .بالكلية المتبعة لتعلما وأساليب تقليدية والغير التقليدية التعليم بأنماط للتوعية للطالب العمل ورش محدودية •

 

 
 .يم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفةوستراتيجية للتدريس والتعلم والتقالكليه ل( 8/1مؤشر )

 المرفقــــات واألدلة م المرفقرق م

 الالئحة الدراسية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر (8/1/1)  1

  2022 /2017  م للكليةراتيجية التدريس والتعليم والتقوييوثيقة است (8/1/2)  2

  ميويات التدريس والتقن ( وإستراتيجمصفوفة إتساق المعايير األكاديمية لبرنامج )طب األسنا (8/1/3)  3

 على الموقع اإللكترونى للكلية2022 /2017  صورة من إعالن استراتيجية التدريس والتعليم والتقويم للكلية (8/1/4)  4

 استراتيجية الكلية للتدريس والتعليم والهيئة المعاونة والطالب عن  مستندات ورش العمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس (8/1/5) 5

 لتحديد استراتيجات التدريس األقسام العلمية ب والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس ـ نموذج  استطالع أراء (8/1/6)  6
 ـ نماذج استطالع أراء أعضاء مجلس الكلية من الخارج والمنتدبين من وخارج الكلية

عضاء مجلس الكلية من الخارج والمنتدبين من وخارج الكلية أ والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس نتيجة استطالع أراء (8/1/7)  7
 لتحديد استراتيجات التدريس

 ومحضر مجلس الكلية يم بالكليةوستراتيجية التدريس والتعلم والتقآلية المراجعة الدورية إوثيقة  (8/1/8)  8

وسائل ة التدريس والهيئة المعاونة فيما يخص نماذج من نتائج تقييم الطالب للمقررات الدراسية وأداء أعضاء هيئ (8/1/9)  9
 وإمكانيات التدريس والتعلم

 بالجامعةـ نماذج من توصيات مجلس إمتحانات ـ نماذج من محاضر اجتماع منسق التعليم والتعلم بالجامعة    (8/1/10) 10

والتغذية الراجعة منها 2018/2019م بالكلية يووالتقتراتيجية التدريس والتعلم نتائج استطالع رضا األطراف المعنية عن اس  (8/1/11) 11
 ) اإلستفادة (

 م يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى الطالب.يويس والتعلم والتقتطبيق استراتيجية التدر( 8/2مؤشر )

 رنامج التعليمى ومقرراته الدراسيةقرارا بإلتزام أعضاء هيئة التدريس  بتطبيق اساليب التدريس بتوصيف الب (8/2/1)  12

 نماذج من العروض التقدمية  للمحاضرات فى طب األسنان  والعلوم ذات الصلة. (8/2/2)  13

 في عدد من المقررات. Case Studyالتدريب على حل المشكالت عن طريق دراسة الحالة نماذج  (8/2/3) 14

 لتعليمى للكلية نماذج التدريب العملى بالمستشفى ا ( 8/2/4) 15

 فى عدد من المقررات Tutorialsنماذج التدريب فى الحلقات النقاشية  ( 8/2/5) 16

المراجع العلمية نماذج تكليف الطالب بإعداد ابحاث علمية باستخدام  المراجع والدوريات من المكتبة المركزية  وكتابة  (8/2/6) 17
 واستخدام شبكة االنترنت

 Research Methodology & Research Project) (تطبيق ومخرجات المقررات الدراسية نماذج  (8/2/7) 18

  On line test و  learning-Eتعليم الكتروني  استخدامنماذج من  (8/2/8) 19

ا اآلليات والموارد برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي ويتوافر لتنفيذه( 8/3مؤشر)
 الالزمة.

 مصفوفة تحقق مخرجات التعلم  توصيف برنامج التدريب الميداني للطالب يتضمن ( 8/3/1)  20
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 ـ نص الئحة الكلية وجوب إتمام سنة تدريب بمستشفيات األسنان  ) امتياز( ( 8/3/2)  21

  ومحضر مجلس الكليةيدانى للطالب آلية اإلشراف والمتابعة وتقييم التدريب الم وثيقة ( 8/3/3)  22

 طالب. 40نماذج من تقسيم طالب الفرقة الواحدة إلى مجموعات بحيث ال يزيد عدد المجموعة عن  ( 8/3/4)  23

   Log Bookكتيب متابعة الحاالت المطلوبة فى مرحلة التدريب  ( 8/3/5)  24

 سجل حضور الطالب التدريبنماذج من  ( 8/3/6)  25

 القوافل الطبية  تتضمن طالب االمتياز ـ صورة من تجهيزات سيارة عيادة األسنان المتنقلةتشكيالت  ( 8/3/7)  26

 أدلة حضور الطالب الندوات وورش العمل العلمية لمتابعة التطورات الحديثة فى مجال طب األسنان ( 8/3/8)  27

 ومحضر مجلس الكلية بالكليةة للتدريب الميدانى للطالب الموارد التى توفرها الكليوثيقة  قائمة  ( 8/3/9)  28

 تمريض الالمعامل واخصائين والهيئة المعاونة والمساعدين و قائمة الموارد البشرية والتخصصات ألعضاء هيئة التدريس (8/3/10)  30

ية وصور وحدات األسنان الحديثة  ـ نماذج من  ـ نماذج من  قائمة مواصفات وحدات األسنان الحديثة  بعيادات مستشفى الكل (8/3/11)  31
 قائمة مواصفات األجهزة العلمية الحديثة  بمعامل الكلية وصور األجهزة العلمية

 ـ موافقات تدريب طالب اإلمتياز بمستشفيات األسنانلية وكليات طب األسنان المناظرة ـ برتوكوالت التعاون مع الك ( 8/3/12)  32
 ـ شهادات إتمام الطالب للتدريب )عام اإلمتياز(                                         صحة األسنان بوزارة ال ومستشفيات الجامعية

 يم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة.وتق( 8/4مؤشر )

 لميدانى  ) مفعلة (يم الطالب بالتدريب انموذج استمارة تقو (8/4/1) 33

 مشرف الداخلى بالكلية ) مفعلة (النماذج من تقريرالتدريب الميدانى من  (8/4/2) 34

 تقارير عن التدريب من جهات التدريب الخارجية بالمستشفيات والمراكز الصحية نماذج من  (8/4/3) 35

 يزالمهارات العملية والمهنية المكتسبة لدى الطالب نماذج من خطط التحسين والتطوير للمقررات الدراسية وتعز (8/4/4) 36

 .م باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية وتستخدم النتائج في تطوير آلية التدريب وأدواته ومواردهفاعلية التدريب تقي( 8/5مؤشر )

 طالب اإلمتياز استبيان إلستطالع  ـ نموذجأعضاء هيئة التدريس المشرفين على التدريب ـ نموذج استبيان إلستطالع رآى  (8/5/1) 37

  ب اإلمتياز واإلجراءات التصحيحة نتائج إستطالع أعضاء هيئة التدريس المشرفين على التدريب وطال (8/5/2) 38

 ) التغذية الراجعة (إستطالع الرآى عن التدريبأوجه اإلستفادة من نتائج نماذج من  (8/5/3) 39

 يم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.ونواع تقالدرجات المخصصة أل( 8/6مؤشر )

 يم الطالب ولمخصصة ألنواع تقصورة من خريطة توازن توزيع الدرجات ا (8/6/1) 40

  يم المختلفة بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصرووثيقة طرق التق (8/6/2) 41

 ق اإلمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة وتوزيع الدرجات عليها ومحضر مجلس الكليةآليات التأكد من تحقوثيقة  (8/6/3) 42

 ومحضر مجلس الكليةمواصفات إعداد مواصفات الورقة اإلمتحانية وثيقة نموذج  (8/6/4) 43

 مواصفات إعداد مواصفات الورقة اإلمتحانية وضرورة اإللتزام بهامستندات ورشة عمل للتوعية  (8/6/5) 45

 يم وية وتعريف الطالب بقواعد التققرارإلتزام أعضاء هيئة التدريس واألساتذة المنتدبين بتطبيق توصيف المقررات الدراس (8/6/6) 46

 ة والتغذية الراجعة حيةنماذج من نتائج تحليل الورقة اإلمتحانية  للعام الجامعى واإلجراءات التصحي (8/6/7) 47

 االمتحانات الشفوية  ير الممتحنين الخارجيين فىنماذج من تقار (8/6/8) 48

 يم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات ُيأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها.وعملية تق( 8/7مؤشر )

  General Academic Regulation (GARيم بالجامعة) وـ دليل إدارة االمتحانات والتق (8/7/1) 49
 على الموقع اإللكترونى دليل إدارة االمتحاناتـ صورة من نشر 

ـ صورة من تشكيل ومهام واختصاصات منسق  ـ صورة من هيكل التنظيمى العام محدد بها منسق اإلمتحانات بالكلية (8/7/2) 50
 اإلمتحانات بالكلية

 (Invigilation Pack) ظرف المراقبة ومحتوياته (8/7/3) 51

 لبريد اإللكترونيباـ نماذج إرسال جدوال اإلمتحانات  ـ نماذج من مراسالت الكلية ألخذ أراء الطالب في جدول االمتحانات (8/7/4) 52

    NORMSنموذج تقييم إستيفاء المواصفات لكنترول الكلية  (8/7/5) 53

 تشكيل الكنترول (8/7/6) 54

 ومحضر مجلس الكلية   اإلمتحاناتفى  ومهام  عضو هيئة التدريس مهام ومسئوليات أعمال الكونترول بالكلية وثيقة (8/7/7) 55

  القانونية في اتباع اإلجراءات التصرف وكيفية باللجان تنفيذ اإلمتحانات شروط أعمالو تعليمات دخول االمتحانات (8/7/8) 56
 (225ية فى مصر المادة )فى الئحة الجامعة البريطان  هاعليالمنصوص 

 نماذج من اإلستالم والتسلم فى أعمال اإلمتحانات  (8/7/9) 57

 نماذج مراسالت توزيع المهام والمسئوليات عن االمتحانات والمراقبات عن طريق البريد اإللكتروني (8/7/10) 58
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 ت واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.يم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجاوآليات تق( 8/8مؤشر )

 ومحضر مجلس الكلية   يم الطالب على مستوى القسم والكليةوآليات التأكد من عدالة تقوثيقة  (8/8/1) 59

 (Double Markingنماذج من نظام المراجعة على التصحيح لعينات عشوائية ) (8/8/2) 60

  رض المصالحعدم تعانماذج من تطبيق  (8/8/3) 61

 .تستحق التى للحاالت الرأفة قواعد تطبيق من نماذج ـ األسئلة إجابة نماذج من صور ـ اإلمتحانية الورقةـ نموذج مواصفات  (8/8/4) 62

 Moderation meeting)) نموذج لمراسالت الجامعة لعقد (8/8/5) 63

  (SRSن  نظام حاسب آلى مركزى متكامل )ـ صور م آليات لتوثيق نتائج االمتحانات بالكلية (8/8/6) 64
 SRS الطالب بيانات قاعدة في اإلمتحان ودرجات الدراسي الفصل أعمال درجات من صورة ـ

 الغائب للطالب المادة درجات خانة في( a) وتدوين الغياب كشوف واقع من الطالب غياب رصد قوائم من صورة ـ

 م تدعم تعلمهم.يوئهم في التقراجعة للطالب عن أداالتغذية ال( 8/9مؤشر )

  إعتمادها، بعد(  إلكترونى نظام)  SRS على للطالب متاحة تكون النهائية، النتيجة إعالم من صورة (8/9/1) 65

 (Programme Board) في طالب كل نتيجة إعتماد من صورة)

  الخاص اإللكترونى التعليم موقع على النتائج تحميل يتم السنة لابأعم الطالب إعالن قوائم من صور (8/9/2) 66

 النهائى اإلمتحان E-learning بالمادة

 كإفادة الطالب شئون من ورقية قوائم صورة (8/9/3) 67

 ـ صورة من احصائيات نتائج اإلمتحانات للفرق المختلفة  (8/9/4) 68

 بنتائج التقويم           إعالم الطالبتعلمهم و يم تدعمولراجعة للطالب عن أدائهم في التقالتغذية اوثيقة  قائمة  (8/9/5) 69

 يم.ويجية التدريس والتعلم والتقيم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتونتائج تق( 8/10مؤشر )

 الطالب نتائج تحليل وثيقة (8/10/1) 70

 تطويرالبرنامج التعليمى طب األسنان ومحضر مجلس الكليةنتائج تقويم الطالب في قائمة باإلستفادة من  وثيقة (8/10/2) 71

 باستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم للكلية تقليدية غير حديثة تدريس أساليب تفعيل من نماذج (8/10/3) 72

 التعليم الذاتى ـ التعليم اإللكترونى ـ 

 ات تم اجراء حذف وإضافة فى المحتوى العلمىـ نماذج من مقرر ـ خطط التحسين للمقررات الدراسية (8/10/4) 73

74 (8/10/5) o للمتعثرين الدعم برامج من اإلستفادة إحصائية ـ  المتعثرين الطالب دعم خطة ـ     المتفوقين الطالب دعم نماذج   

 تطبيقها. يم موثقة ومعلنة وتوجد آليات لمراقبةومع تظلمات الطالب من نتائج التق قواعد التعامل( 8/11مؤشر )

نص للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات أو أعمال  General Academic Regulations (GAR) ُكتيب (8/11/1) 75
 الفصل الدراسي

 ومحضر مجلس الكلية  م وآليات مراقبة تطبيقها يومع تظلمات الطالب من نتائج التققواعد التعامل وثيقة  (8/11/2) 76

 Mark change form تظلمات الطالب من اإلمتحانات والرد عليها مننموذج من طلب االلتماس  (8/11/3) 77

  الراجعة والتغذية( إلكترونياً ) للطالب ومقترحات وشكاوى الطالب رضاء وتقييم قياس وسائل وثيقة (8/11/4) 78

 الطالب رضاء تقييمو قياس نتائج على بناءا التصحيحية لإلجراءات نماذج (8/11/5) 79

 الطالب والخريجون ـ 9

 التقييم الذاتى :

 مستوف مؤشرات التقييم
مستوف 
 جزئياً 

 غير
 مستوف

والتخصصات واضحة وعادلة  للكلية نامج التعليمىالبرب. قواعد القبول وتحويل وتوزيع الطالب 1
 ومعلنة

   

    ذب الطالب الوافدين أساليب فاعلة لج كلية. لل2

ه بوسائل نظام متكامل و فعال لدعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويتم تعريف الطالب بكلية . لل3
 متعددة

   

    المهنى نظام فعال للدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه كلية . لل4

آليات فاعلة لدمج ذوى اإلحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبى ومرعاة مالءمة اإلنشاءات  كلية. لل5
 والتجهيزات 

   

    ة ل. وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الص6
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الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات ة الطالبية متنوعة ، وتوفر لها الكلية نشطأل. ا7
 واإلشراف 

   

وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واإلستفادة من النتائج  كلية. لل8
 ي إتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ف

   

    ن والتواصل معهم ، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصور دورية آليات لمتابعة الخريجي كلية. لل9

    جات وتطورات سوق العملتوفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقا إلحتياكلية . ال10

 تعليقات الكلية

 والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنةنامج التعليمى للكلية البربقواعد القبول وتحويل وتوزيع الطالب  9/1مؤشر 

 : وتحديدها ووسائل اإلعالن عنهابالجامعة البريطانية فى مصر  قواعد قبول الطالب الجدد

لتزاما بالقواعد إإلمكانيات البشرية والمادية ولد أعداد الطالب المقبولين بناًء على الطاقة اإلستيعابية يوم الكلية مع ادارة الجامعة بتُحدتق

التى تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات وشروط القبول الواردة فى الئحة  الجامعة البريطانية فى مصر سعيا من 

 (9/1/1مرفق ) وغاياتها .تها على تحقيق رسال لكليةا

الجدد بالجامعة والتى تتطلب حصول الطالب المتقدم للكلية على النسبة المئوية  قواعد قبول الطالبيتم وفقا ل :قواعد قبول الطالب الجدد

ة ي متطلبات القبول اآلخرى والتي تحدد سنويا بمعرفلمجموع الدرجات في الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات العربية واألجنبية وباق

وإعتمادها  ، وقد أعدت الكلية نظام القبول والتسجيل لطالب الكلية وآليات تنفيذ قواعد قبول الطالبمجلس الجامعات الخاصة واألهلية

 (9/1/2مرفق ) 2017 /5 /14بمجلس الكلية بتاريخ 

مجموع  المحدد الوفقا  لحصول الطالب المتقدمين على استيفاء ملف التقدم  : تتضمنلجامعةن الطالب باآليات التقدم عن طريق إدارة شئو

لطالب تياز اإلختبار لإجختبار إلكترونى فى اللغة اإلنجليزية وفى حالة عدم إلسنويا للقبول بكلية طب األسنان ثم يخضع الطالب المتقدم 

  مرة واحدة آخرى فقط المتقدم حق إعادة اإلختبار

وإشراف المجلس الثقافي والذي يعقد بمقر الجامعة بمعرفة  APTISال  اللغة اإلنجليزية يتم تنفيذ )إختبار إختبارات اللغة اإلنجليزية:نفيذ ت

شهادة الثانوية العامة حملة ل ،درجات 6بحد أدنى  Academic IELTSتقديم نتيجة إختبار ال  يتمأو( The British Council)البريطاني

 .نوية العامة اإلنجليزية ،والثانوية العامة العربية ،والدبلومة األمريكية،والثا

بإعداد عنوان بريد إلكترونى يقوم الطالب بإرسال معة فى حالة باقى الشهادات التى ال يتم اإلعالن عنها إلكترونيا تقوم  إدارة القبول بالجاو

 (9/1/3مرفق ) حاصل منها على الشهادة .نتائجه عليه بعد إعتمادها من الجهات المعنية بالدولة ال

 

 اإلعالن عن القبول والتسجيل :

بالكلية للطالب المصريين وغير المصريين اإللتحاق تطلبات موقواعد القبول وتسجيل الطالب عن يتم اإلعالن : الموقع اإللكترونى للكلية  •

وعلى الموقع اإللكتروني ( 9/1/4مرفق)General Academic Regulation (GAR) دليل القواعد األكاديمية العامةمن خالل 

واألوراق المطلوبة الموجودة بمكتب   ومطبوعات التعريف بالكلية، ( Admission Steps)وخطوات القبول بصفحة إدارة شئون الطالب 

 (9/1/5مرفق ) القبول بالجامعة

واإلجراءات والذى يتضمن قواعد القبول الطالب  :Students Hand book فى مصر انيةدليل الطالب بكلية طب األسنان بالجامعة البريط •

واالنقطاع تقديرات النجاح طب األسنان والتقويم االكاديمى والتعليمى لومتطلبات البرنامج  المتبعة لنظام القيد وسداد الرسوم الدراسية للكلية

 (9/1/6مرفق )مراجعته وتحديثه سنوياً وغيرها ويتم   جة النهائيةعن الدراسة وإيقاف القيد واالمتحان النهائى والدر
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سى للبرنامج التعليمى طب األسنان والمقررات الدراسية التي يتم دراستها خالل الخمس اقواعد المسار الدرالكلية رسم توضيحى لأعدت  •

 (9/1/7مرفق )سنوات مدة الدراسة بالكلية وسنة اإلمتياز 

مع بداية األسبوع األول من الدراسة تعقد الكلية لقاءات تعريفية للطالب الجدد بالكلية من خالل برنامج محدد ب الجدد:برنامج تعريفى للطال

باللقاءات مع عميد الكلية ووكالء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالكلية ونظامها 

 (9/1/8مرفق )طرحها الطالب الجدد يسنان ومقرراته الدراسية والرد على اإلستفسارات التى الدراسى ببرنامج طب األ

يحدد مجلس الجامعات الخاصة واألهلية سنويا شروط قبول الطالب طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر: قواعد التحويل من وإلى 

% من إجمالى عدد المقبولين بالكلية ،ويحدد مجلس الكلية سنويا شروط القبول 5 عدادهم فى كل كلية وهى غالبا تمثل نسبةأالمحولين و

للحد األدنى المقرربمعرفة مجلس الجامعات الخاصة لب المحول بعد التأكد من إستيفائه ويتم قبول الطا،  للطالب الراغبين فى التحويل

في عام التحويل أيهما أصلح للطالب مع استيفائه لجميع شروط وقواعد  للكلية المحول اليها في العام الجامعي الذي قبل به في الكلية أو

 APTIS إختبار اللغة اإلنجليزية ال ) القبول األخرى ،وإستيفاء متطلبات القبول الخاصة بالجامعة البريطانية في مصر من إختبارات لغوية

 ( درجات 6بحد أدنى ) Academic IELTS قديم نتيجة إختبار الوالذي يعقد بمقرالجامعة بمعرفة وإشراف المجلس الثقافي البريطاني أو ت

بعد التأكد من إستيفاء الطالب لشروط القبول يطالب بتقديم بيان تقديرات معتمد من الجامعة المحول منها يحتوى على المواد الدراسية      

إعتماده من الجامعة المحول وى العلمى لتلك المواد بعد التى إجتازها ودرجاته وتقديراته فى تلك المواد كما يطالب كذلك بإحضار المحت

تشكل الكلية لجنة علمية ثالثية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم الراغب فى التحويل إليه لعمل المقاصة العلمية ومراجعة الموقف منها ,و

تدريسه بالقسم ،وتحديد المواد التى يتم إعفاء الطالب الدراسى للطالب والتأكد من تطابق المحتوى العلمى لمواد الطالب واتفاقها مع ما يتم 

من دراستها وكذلك تحديد الفرقة التى يتم تسجيل الطالب بها ويتم ذلك فى ضوء قرار مجلس الجامعات الخاصة بضرورة قضاء الطالب 

من الكليات غير المناظرة من داخل  % من إجمالى مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها ، كما توجد حاالت التحويل50مدة ال تقل عن 

أو خارج الجامعة تطبق فيها قواعد وشروط قبول الطلبة المستجدين ويقبل الطالب على الفرقة األولي ويمكن اعفاء بعض الطلبة من بعض 

 (9/1/9رفق )م 9/2017/  10وتم إعتمادها بتاريخ مجلس الكلية الساعات المعتمدة أو المقررات المناظرة لما سبق ان درسوه ، 

يتم إعتماد المقاصة العلمية من السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية طب األسنان والسيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المقاصة العلمية: 

لجنة العلمية ويتم إرسالها للمراجعة واإلعتماد من قبل اللجنة العلمية التى يشكلها سنويا مجلس الجامعات الخاصة واألهلية ويعتبر قرار ال

مرفق المشكلة من قبل مجلس الجامعات الخاصة ملزم للجامعة وال يتم تفعيل نتيجة المقاصة إال بعد إقرارها من قبل تلك اللجنة 

بعدد ونسب الطالب المحولين من وإلى الكلية خالل ثالث سنوات ماضية والدالالت  وقد قامت الكلية بإعداد إحصائية،(9/1/10)

 (9/1/11مرفق ) 11/2018/ 8إعتمادها بتاريخ مجلس الكلية   وتم والمؤشرات

بتاريخ مجلس المعتمدة  أعدت بيان لمراجعة قواعد القبول والتسجيل والتحويل: قواعد القبول والتسجيل والتحويل إجراءات الكلية لمراجعة

وية على مستوى الجامعة مع منسقي لجنة التعليم والتى تتم من خالل االجتماعات الدورية السن (9/1/12مرفق ) 11/2017 /12الكلية  

ويتم عمل تحليل تفصيلي لتصنيف  والتعلم في جميع الكليات يتم فيها مناقشة التطور في إعداد الطالب المقبولين والمحولين من وإلى الكلية

نجليزية ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ويتم الطالب المتقدمين وأنواع شهادة الثانوية العامة ،وتصنيف مستوى الطالب في اختبار اللغة اإل

تبار تحديث دليل القواعد األكاديمية العامة سنوياً والذي يتم فيه تعديل أي شروط للجامعة في قواعد القبول ومن أمثلة التعديالت  إجراء اخ

 .(9/1/13مرفق ) IGاللغة اإلنجليزية للطالب الحاصلين على 

 ة لجذب الطالب الوافدينللكلية أساليب فاعل 9/2مؤشر 
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آليات لجذب ورعاية تحرص الكلية وإدارة الجامعة على جذب الطالب الوافدين إلي الكلية، من خالل :  آليات جذب الطالب الوافدين

 (9/2/1مرفق ) 2017/ 16/7معتمدة بمجلس الكلية بتاريخ الطالب الوافدين 

إدارة التسويق والعالقات العامة ( وInternational Office)طالب الوافدينيوجد بالجامعة مكتب ال: الجامعة جانب من الدعاية •

ومن بعض النشاطات التي  ، وتهتم هذه اإلدارة بالدعاية للجامعة بكلياتها المختلفة وجذب الطالب الوافدين من الدول المختلفةوالخريجون

النشاطات المختلفة لطلبة المدارس وتقوم بالتعريف بالجامعة في تقوم بها هذه االدارة هي السفر للدول المختلفة وحضور المهرجانات و

الذي تقوم هيئة المعونة األمريكية برعايته. ويعتمد هذا البرنامج على جذب  Lotus النطاق المحلي، قامت الجامعة باإلشتراك في برنامج

  .لجامعات المختلفة والتي من بينها الجامعة البريطانيةإلي ا الطالب الوافدين من المحافظات المختلفة في مصر وتساعدهم على اإلنضمام 

 تحرص الكلية على تعدد أساليب الدعاية لجذب الطالب الوافدين ومن بين هذه األساليب: :الكلية جانب من الدعاية •

  نترنت.اإلهتمام بالدعاية للكلية والجامعة فى الجرائد الرسمية وعلى شبكات التواصل اإلجتماعي وعلي شبكة اإل -1

قيام الكلية والجامعة بتنظيم رحلة سنوية لطالب الجامعة والتي تتضمن زيارة لجامعات دولية مختلفة والتي تعتبر إسلوب تعريف بالكلية  -2

 على المستوي الدولي.

ية وتشجيع الطلبة الوافدين مشاركة طلبة الكلية في المؤتمرات والمسابقات الدولية والتي تساعد على التعريف بالمستوي التعليمي للكل -3

 (9/2/2مرفق ) وتقوم الكلية بمراجعة هذه األساليب ومدي فاعليتها بشكل دوري على اإلنضمام إليها.

 9/   10 الكلية بتاريخوإعتماها بمجلس  بالكليةبرامج الكلية لرعاية الطالب الوافدين بإعداد  قامت الكلية: برامج رعاية الطالب الوافدين

 تقديم المساعدة من قبل إدارة الجامعة فى التسجيل والقبولمن  (9/2/3مرفق )  2017/

،وإتاحة منح التفوق الدراسي للطالب  للطالب الوافدين مكان إقامة مناسب بمجمع سكني قريب من الحرم الجامعيكما توفر الجامعة         

تحفيز وتشجيع الطالب على المشاركة فى البرامج واألنشطة الطالبية ،والمساعدة صريين ،والوافدين بنفس القواعد المتبعة مع الطالب الم

 ألكاديمىبتقديم الدعم األكاديمى من خالل الساعات المكتبية ،وتقديم الدعم والتعريف بالخدمات التعليمية المقدمة من الكلية من خالل اإلرشاد ا

(Personal tutoring system) .دماج الطالب من الثقافات المختلفة من خالل مجموعة من الفاعليات الثقافية مثل األنشطة ،والعمل على إ

 (Culture Club)  Multi( ونادي الثقافات المتعددةInternational Students Associationالمقدمة من جامعة الطالب الدوليين )

 (9/2/4مرفق )

ونسبة ومعدالت  عدد الطالب األجمالى بالكلية على مدار ثالث سنوات الماضية وافدين الىوقد قامت الكلية بإعداد إحصائية بعدد الطالب ال

 (9/2/5مرفق ) 2019 /3 /24الكلية بتاريخ وإعتماها بمجلس والدالالت والمؤشرات الخاصة بها  عدد ونسب الطالب الوافدينالتغير فى 

  متعددةجتماعيا وصحيا ويتم تعريف الطالب به بوسائل للكلية نظام متكامل و فعال لدعم الطالب ماديا وا 9/3مؤشر 

تم استحداث لجنة لدعم الطالب ضمن اللجان التنفيذية  نظام الدعم الطالبي وسبل التعريف به وأعداد المستفيدين منه ودالئل فاعليته:

فعاليات أنظمة دعم الطالب ماديا واجتماعيا و اإلجراءاتمتابعة ل( 9/3/1مرفق ) بوحدة ضمان الجودة بالكلية محددة المهام واإلختصاصات

 وصحيا وهى:

 Welfare)إدارة االنشطة الطالبية والشئون اإلجتماعية بالجامعة : يتم تقديم الدعم المادى للطالب من خالل  أوال الدعم المادى واإلجتماعى

Office). إجتماعى يقوم به باحث متخصص من اإلدارة وبناًء  للوائح ومع مراعاة ظروف الطالب المتعثرين مادياً وبناًء على بحث طبقا

، وقامت (9/3/2مرفق )ويتم خصم نسبة محددة من مصاريف الجامعة الخاصة  عليه يتم دراسة الحالة اإلجتماعية للطالب ذوى الظروف
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)منح دراسية كاملة ـ  ت الماضيةإحصائية بأعداد طالب طب األسنان المستفيدين من الدعم المادى واإلجتماعى خالل الثالث سنواالكلية ب

  ( 9/3/3مرفق ) 4/2019 /21ها بمجلس الكلية بتاريخدوإعتما منح دراسية جزئية ـ منح إجتماعية(

( أمام Kبمبنى )مع تواجد دائم لطبيب  تقديم الرعاية الصحية من خالل العيادة الطبية للطالبنظام الرعاية الصحية لطالب الكلية : ثانيا:

وفي حالة حدوث حاالت طارئة تقوم العيادة بإصدار خطاب تحويل للمركز الطبي العالمي طب األسنان وسيارة إسعاف مجهزة مبنى كلية 

وقد قامت الكلية بإعداد ،( 9/3/4مرفق )نع  التدخين داخل المباني نهائيا ت الجامعة تعليمات بمكما أصدر حسب االتفاق المبرم مع الجامعة

الكلية والدالالت والمؤشرات الخاصة بها وإعتمادها بمجلس الصحية خالل ثالث سنوات سابقة صرفة على الرعاية بالمبالغ المنإحصائية 

 (9/3/5مرفق ) 12/5/2019بتاريخ  

كافة اإلجراءات  Students Hand bookيتضمن دليل الطالب :  الدعم المادى واإلجتماعى والرعاية الصحيةاعالم الطالب بإجراءات 

 (9/3/6مرفق )لنظام الدعم اإلجتماعى والرعاية الصحية للطالب المتبعة 

 للكلية نظام فعال للدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهنى 9/4مؤشر 

 تحرص الجامعة على تفعيل نظام الدعم األكاديمى لطالب كليات الجامعة من خالل إصدارنظام الدعم األكاديمي ودالئل فاعليته : 

الموقع والذى يتضمن جزء خاص بالدعم األكاديمى للطالب والمعلن على يل القواعد األكاديمية بالجامعة البريطانية فى مصر:  دل

   ( 9/4/1مرفق )اإللكترونى للجامعة 

 ديمى للطالب من خاللتفعيل ومتابعة تنفيذ النظام اإلرشاد األكاحرصت الكلية على إنشاء كيان ل: لطالب الكليةفعاليات الدعم األكاديمى 

ضمن الهيكل التنظيمى تابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم  (9/4/2مرفق )بإستحداث لجنة اإلرشاد الطالبى بالكلية  :الطالبىلجنة اإلرشاد 

دريس جميع أعضاء هيئة الت لكل الطالب بمشاركةتحقيق االستفادة القصوى دراسيا والطالب تختص بتوعية الطالب ومساعدتهم بهدف 

 والهيئة المعاونة 

يتضمن التعريف باإلرشاد األكاديمى للطالب ومعايير اختيار دليل اإلرشاد الطالبى للطالب بإعداد : قامت اللجنة دليل اإلرشاد الطالبى

   ( 9/4/3مرفق )ورشة عمل لتوعية الطالب المرشد الطالبى وعقد  

يتم تنفيذها من خالل  ( 9/4/4مرفق ) 2017/  9/  10معتمدة بمجلس الكلية بتاريخ آليات : من خالل آليات إرشاد ودعم الطالب أكاديميا

تدريب الطالب على إجادة اللغة اإلنجليزية وكتابة وتخصيص ساعات مكتبية لدعم الطالب بجداول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، 

ة الطالب في مقترحات وضع جدول اإلمتحانات بما يتناسب مع إحتياجاتهم األبحاث من خالل مركز لتعلم وكتابة اللغة اإلنجليزية ،ومشارك

  .الدراسية، تحميل المحاضرات ومواعيد تواجد أعضاء هيئة التدريس لتوفير المساعدة للطالب والتواصل مع الطالب

التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس  ى يقوم بمن خالل منسق التعليم اإللكترونى المحدد المهام واإلختصاصات والذ:تطبيق التعليم اإللكترونى

تطبيق التأكد من تنفيذ اجراءات ،وفي بداية كل فصل دراسى learning -Eبنشر توصيف المقرر الدراسي على موقع التعليم اإللكترونى

ع الطالب عليها بصفة دورية  إستخدام النظام اإللكترونى )التعليم اإللكترونى( الخاص بالجامعة في نشر المحتوى العلمى للمقررات إلطال

متابعة تفعيل نظام التعليم اإللكتروني للتواصل مع الطالب وتحميل المحاضرات والفصول ومواعيد تواجد أعضاء هيئة التدريس لتوفير و

  ( 9/4/5مرفق )المساعدة للطالب وتسليم مهمات الطالب وإستالم أعمال الطالب من خالله 

لطالب الفرقة  (التعليمى اإلكلينيكى) أثناء الدراسةالتدريب  من خاللب بما يدعم ريادة األعمال والتوظف: خدمات التوجيه المهني للطال

إحتكاك الطالب و التدريب العملىوربط التعليم النظرى بالواقع العملى ليتحقق الخامسة بعيادات األسنان بمستشفى الكلية التعليمى الرابعة و

سنان والتعرف على المشاكل العملية وتحقيق التفاعل بداية من التدريب األكاديمى والتدريب اإلكلينيكى بكل ما هو فعال فى مجال طب األ
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وإكساب الطالب المهارات العملية للوصول  لتحقيق المهارات العملية الميدانيةالميدانى اإلجبارى من خالل سنة اإلمتياز يتم التدريب ،و

داخل مستشفى  أكثرتم تدريب الطالب لمدة ثالثة أشهرأوحيث ي( NARSثيقة المعايير األكاديمية )لمواصفات الخريج المنصوص عليها فى و

ومستشفيات وزارة الصحة طبقاً  و مستشفيات كليات طب االسنان بالجامعات الحكومية ية بالجامعة البريطانية فى مصراألسنان بالكل

  ( 9/4/6مرفق )لبروتوكالت التعاون مع الكلية 

مشروع القوافل الطبية للكلية والزيارات الميدانية فى اإلمتياز الفرقة الخامسة وطالب  يشارك طالب ميدانية:الزيارات الالطبية و القوافل

  ( 9/4/7مرفق ) سيارة العيادة المتنقلة للمجتمع المحيط مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتنمية المهارات العملية والمهنيةب

 تشاف الطالب المتعثرين ودعم ورعاية الموهوبين والمتميزين ووسائل الدعم المقدمة لكل فئة وعدد المستفيدين منها.آليات اك

قامت الكلية من خالل لجنة اإلرشاد الطالبى بالكلية بوضع آليات دعم الطالب الموهوبين والمتميزين وأكتشاف ورعاية ومتابعة الطالب 

  ( 9/4/8مرفق )  2017/  2 /12مجلس الكلية بتاريخ المعتمدة ب بالكليةالمتعثرين 

تشجع الطالب علي المشاركة ،وتنظم الكلية مسابقات للطالب في المجاالت العلمية لطب وجراحة الفم واألسنان :المتفوقين الطالبأوال 

 ( 9/4/9مرفق )التخرج تكريم أوائل الخريجين في يوم حفل ،وعالن اسماء الطالب المتفوفين إ،وفي المسابقات العلمية 

بالفرق المختلفة بالكلية خالل ثالث سنوات والدالالت )الحاصلين تقديرامتياز( احصائية بتطور نسبة الطالب المتفوقين وتم اعداد  

 (9/4/10مرفق ) والمؤشرات الخاصة بها

من خالل درجات اإلمتحانات  دراسيا متعثرينتقوم لجنة اإلرشاد الطالبى بحصر الطالب الثانيا آليات إكتشاف الطالب المتعثرين :  

  ومالحظة أداء الطالب أثناء الدروس العملية بعيادات األسنان،  وأعمال الفصل الدراسى

تتضمن برامج للدعم األكاديمى لدعم الطالب  (9/4/11مرفق ) سنويةتم إعداد خطة دعم الطالب المتعثرين خطة دعم الطالب المتعثرين: 

محدد بها ساعة مكتبية إسبوعية ألعضاء هيئة ( وPersonal Tutor)ريق تولى عضو هيئة تدريس كمشرف طالبى عن ط المتعثرين

التدريس لمساعدة الطالب المتعثرين واإلجابة على أسئلتهم ،وقيام  أعضاء هيئة التدريس بإعطاء محاضرات إضافية للطالب المتعثرين 

 المعاملو  العيادات فى عملي تدريب ،وث يتم إعطاء محاضرات مراجعة فترة اإلمتحانات حي،كما تتضمن إسبوعاً في الجدول الدراسي قبل 

. 

ومدى إستيعاب مدى تفاعل الطالب مع عضو هيئة التدريس من خالل الساعات المكتبية ، عن طريق تحديد رابعا متابعة الطالب المتعثرين:

نسبة الحضور ،و األسنانعيادات وئة المعاونة أثناء المحاضرات ومعامل للمقررات الدراسية مع عضو هيئة التدريس و الهي الطالب

على بذل المزيد من الجهد في التعلم بواسطة الطالب تحفيزمتحانات و أعمال فصلية(،والعملية،ودرجات التقييم )إالمحاضرات والدروس 

 (9/4/12مرفق )ين بغرض التحفيزمجموعات طالب متميز إشتراك الطالب المتعثرين فيالمعاونة ،كما يتم أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

بإعداد إحصائية عن الطالب المستفيدين من برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين خالل ثالث سنوات لجنة اإلرشاد الطالبى وقد قامت 

تعثرين دراسياً عن فعاليات البرامج رأى الطالب المكما يتم إستطالع ، (9/4/13مرفق ) 2019وإعتمادها بمجلس الكلية فى أغسطس سابقة 

 (9/4/14مرفق )  2018/2019للعام الجامعى   المقدمة وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 للكلية آليات فاعلة لدمج ذوى اإلحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبى ومرعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات 9/5

روعى في تصميم مبانى الكلية والجامعة وجود مرافق للطالب ذوي اإلحتياجات و :ذوي االحتياجات الخاصة وأنواع الدعم المقدمة

، ونظراً لطبيعة الكلية ال يوجد بها طالب من ذوى االحتياجات اب فى دورات المياه لتفتح للخارجمصاعد كهربائية ونظام األبوالخاصة، 
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واألصابات  إلهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة فى حال وجودهاأساليب لالخاصة الصعبة التى تتطلب برامج رعاية خاصة، وتم إعداد 

 (9/5/1مرفق ) وهى: 2017/ 5 /14وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخالتى قد يتعرض لها طالب الكلية 

الطالب على تجاوز يتم األخذ في اإلعتبار نوع اإلعاقة وتقوم الكلية بتوفير كل األساليب المتاحة لتوفير ما يساعد : ـ تحديد نوع اإلعاقة1

 العوائق المختلفة ومساعدتهم على التفوق األكاديمي. 

 ور يتم تحديد نوع الدعم الذي يتم تقديمه مثل تشكيل لجنة خاصة للمصابيين ،المرونة في تطبيق سياسة الحضـ تحديد نوع الدعم المقدم:2

  هم.، والسماح لهم بالحضور في غير مجموعاتفي كل من المحاضرات و المعامل

فى دورات المياه لتفتح ومصاعد كهربائية ونظام األبواب  ،مات العامة لدعم لذوى اإلحتياجاتتم توفير الخدأنواع الدعم المقدمة:   

،األصابات التى قد يتعرض لها طالب الكلية ها لمساعدة ذو االحتياجات الخاصةللخارج, مطالع على المداخل لصعود الكرسى المتحرك علي

 (9/5/2مرفق )

 ةلوجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الص 9/6مؤشر 

تنتهج الجامعة البريطانية اجراءات الكلية لتفعيل المشاركة الطالبية ونماذج تلك المشاركة في مختلف المجاالت ذات الصلة بالطالب:

 من خالل عدد من الوسائل :فى مصر النمط الديمقراطى فى التعامل مع الطالب 

 ة بالفاعلية التعليميةلذات الص سميةلطالب فى اإلجتماعات واللجان الرتمثيل اوسائل 

( 20طبقا للمادة ) وذلك ( فى تشكيله رئيس اتحاد الطالب ونائبهSenate) يتضمن مجلس الجامعة األكاديمى على مستوى الجامعة :

قيق التواصل مع الكليات ومنها عرض ومناقشة ويجتمع المجلس مرتين على األقل كل فصل دراسى لتح (9/6/1مرفق )بالئحة الجامعة 

  .المشكالت التى تواجهه الطالب ويتم ارسال ماتم عرضه ومناقشتة فيما يخص الكلية  لعميد الكلية إلتخاذ األجراءات التصححية 

وتنظيم حادات الطالبية مواد قانونية تنظم إنتخابات وعمل اإلتتتضمن الئحة الجامعة  م إنتخابات وعمل اإلتحادات الطالبية :يتنظ

 :دف من هذه االتحادات تحقيق األتى، ويكون اله (9/6/2مرفق )( من االئحة 220االنتخابات والموازنة واالنشطة الطالبية طبقا للمادة )

عبير المسئول ـ تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطنى والقومي بين الطالب وأسلوب ممارسة القيادة، وإتاحة الفرص لهم للت1

 عن آرائهم

 ـ توثيق الروابط بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة2

 م وصقلها وتشجيعهاهم ومهاراتهـ  اكتشاف مواهب الطالب وقدرات3

ة واالرتفاع بمستواها وتشجيع ـ االستفادة من طاقات الطالب عن طريق تنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافي4

( بالئحة الجامعة عمل إتحادات الطالب على مستوى كل كلية واتحاد طالب الجامعة من خالل اللجان 221تنص المادة )و  .المتفوقين فيها

 األتية على ان يكون لكل لجنة أمين وامين مساعد

 اللجنة الفنية اللجنة الثقافية اللجنة العلمية

 لجنة الرحالت اللجنة اإلجتماعية واألسر ةاللجنة الرياضي

يتم انتخاب أعضاء اتحادات طالب الكليات واللجان المختلفة المكونة لها من بين طالب الكلية  انتخاب اعضاء اتحادات طالب بالكلية: 

 اتنتخابجامعة ينظم مواعيد اإل( بالئحة الجامعة سنويا مع بداية العام الدراسي بموجب قرار يصدر من رئيس ال222بناءا على المادة )

 لألتحاد ورائد لألسرة وذلك وفقا لالئحة اتحاد طالب رئيسويتم إختيار  والشروط الواجب توافرها في المرشح لالنتخابات من بين الطالب،
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مرفق  أنشطة إتحاد الطالب بفاعلياتبيان تعد الكلية قائمة أسماء وتشكيالت إتحاد الطالب بالكلية سنويا  والجامعة البريطانية فى مصر، و

(9/6/3) 

اتحاد طالب الكلية وممثلين عن  رة وحدة ضمان الجودة بالكلية رئيستشكيل مجلس ادا يتضمنثيل الطالب بوحدة ضمان الجودة : تم

جودة التعليم الطالب ضمن تشكيل اللجان التنفيذية بالوحدة بهدف مشاركة ممثلين عن الطالب فى متابعة تنفيذ أنشطة مؤشرات معايير 

من الهيئة القومية لضمان جودة  للكلية واإلعتماد والمشاركة فى التطوير والتحسين المستمر بالكلية والمساهمة في اإلعتماد األكاديمى

 (9/6/4مرفق )التعليم واإلعتماد 

 هيزات واإلشرافالموارد المالئمة من حيث األماكن والتج الكلية لهااإلنشطة الطالبية متنوعة ، وتوفر 9/7مؤشر

بإتاحة أنواع متعددة من األنشطة لطالب كليات الجامعة تتميز الجامعة البريطانية في مصر طالبية ومشاركة الطالب:األنشطة ال

 (9/7/1مرفق )يوجد تدريس خالل هاتين الساعتين  حيث الم( لألنشطة الطالبية، 4-2تخصص الجامعة ساعتان كل أسبوع)األحد و

إدارة األنشطة الطالبية والشئون اإلجتماعية لجنة دعم الطالب ومتابعة الخريجون بالكلية بالتعاون مع : قامت  الطالبيةدليل األنشطة  

بإعداد دليل األنشطة الطالبية يتم تحديثه سنويا يتضمن أماكن ممارسة األنشطة ومشاركات طالب الكلية فى كافة األنشطة  بالجامعة

 (9/7/2مرفق )

تضع إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة خطة األنشطة الطالبية السنوية على مستوى الجامعة واإلعالن :  لألنشطة الطالبية الخطة السنوية

بمجلس الكلية وإحاطة الكلية بها علما  2018/2019عنها واإلشرف على تنفيذها ، وتم إعداد خطة اإلنشطة الطالبية للعام 

الطالب بخطة األنشطة فى بداية العام الدراسى عن طريق موقع ادارة األنشطة  مإعالتم وي ،(9/7/3مرفق ) 21/10/2018بتاريخ

والتى  (9/7/4مرفق ) قبل موعدها بفترة زمنية مناسبةواإلعالن عن كل نشاط أومسابقة الطالبيه بالجامعة وموقع الكلية األلكترونى ، 

 (9/7/5مرفق ) طب األسنان كالتالى : شارك طالب وطالبات كليةويالمختلفة ومتنوعة تتضمن األنشطة 

إقامة دورات تنشيطية للكليات في مجال األنشطة الرياضية المختلفة ويتم تنفيذ األنشطة الرياضية فى المالعب أنشطة رياضية: 

 مختلف األنشطة طائرة ـ ملعب تنس( ل كرة  ملعب كرة قدم ـ ملعب كرة سلةـ ملعب -المخصصة لألنشطة الرياضية الطالبية )حمام سباحة

( ، ومبنى األنشطة الطالبية يتم تنظيم مهرجانات ثقافية سنوية للكتاب Cقاعة االحتفاالت والمؤتمرات بمبنى )من خالل أنشطة ثقافية: 

 بالجامعة .إقامة مسابقات في )الشعر والقصة( عمل أنشطة فنية ومسرحية ـ تدريب فريق الجوالة  -

واعداد التاريخية واألماكن الترفيهية  ثاراآلمعالم والتنظم الجامعة والكلية رحالت للطالب لزيارة  رحالت ترفيهية أنشطة إجتماعية:

 تقريرعن تنفيذ الخطة بمشاركة طالب كلية طب األسنان 

ممارستهم آليات للتعامل مع طالب الكلية لزيادة قامت الكلية بوضع آليات التعامل مع الطالب لزيادة ممارستهم لألنشطة الطالبية: 

قيام أعضاء هيئة التدريس بتشجيع وتحفيز تتضمن  (9/7/6مرفق ) 2017/ 12/11وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  لإلنشطة الطالبية

نشطة الطالب على ممارسة األنشطة المختلفة )ثقافية ـ رياضية ـ إجتماعية( واإلستفادة من الدعم والتطويرألماكن ممارسة األ

 أدوات ـ تجهيزات( ومشاركة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  فى أنشطة الطالب التى تقام بالكلية،الطالبية)مالعب ـ 

تقوم الكلية مع إدارة بقات على المستوى المحلى والدولي ، وكما تدعم الكلية مشاركة طالب وطالبات الكلية الذين يشاركون فى مسا

 (9/7/7مرفق )قريرعن تنفيذ الخطة السنوية لألنشطة الطالبية األنشطة الطالبية بالجامعة بإعداد ت
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وتم إعداد ، ويتضمن التقرير ما تحقق من إنجاز ألنشطة الخطة وعدد مشاركات طالب كلية طب األسنان فى األنشطة الطالبية المتنوعة  

خالل ثالث سنوات سابقة وإعتمادها بمجلس  كلية طب األسنان المشتركين فى األنشطة الطالبية إحصائية بأعداد ونسب مشاركة طالب

 (9/7/8مرفق ) 2019/ 6/  9الكلية بتاريخ  

تتميز الكلية  بنسبة مشاركة عالية من الطالب في مختلف األنشطة سواء كانت خاصة بالكلية إنجازات طالب الكلية فى األنشطة الطالبية: 

ب م الطالب المشاركين فى االنشطة المختلفة ومرفق إعالن بأسماء الطالتقوم الكلية بتكريأو بالجامعة على مستوي إتحاد الطالب، 

وتم حصر انجازات الطالب فى األنشطة ،ن فى األنشطة المختلفة دوريا خالل العام الجامعى ومتميزالمكرمين ويتم تكريم الطالب ال

فى األنشطة الطالبية بالجامعة وتحقيقهم ألسنان كلية طب اقائمة بإنجازات مشاركة طالب المختلفة خالل السنوات السابقة وإعداد 

 (9/7/9مرفق ) 2019وإعتمادها بمجلس الكلية فى يوليو 2018/2019مراكزمتقدمة خالل ثالث سنوات حتى العام الجامعى 

ادة من النتائج وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لقياس آراء الطالب لدراستها واإلستف كليةلل 9/8مؤشر 

 في إتخاذ اإلجراءات التصحيحية  

 (9/8/1مرفق )الوسائل المستخدمة في قياس آراء الطالب: 

 سياسات عدم التمييز والعدالةستطالع آراء الطالب عن ويتضمن إـ نموذج استبيان شامل موجه للطالب عن الخدمات الجامعية: 1

  المركزية للجامعة البريطانية فى مصر مكتبةالهيزات وإمكانيات الكلية،والدعم الطالبى ،والعملية التعليمية، وتج،والقبول والتحويالت،و 

 ،وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و المقررات الدراسية ،والمحاضرات ،والجهازاإلدارى واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 (9/8/2)مرفق تعليمية. وبحث سبل تطوير العملية التعليمية وتطوير اإلمكانيات ال

يتضمن آراء الطالب فى المقرر الدراسى وتقييم ـ نموذج إستبيان تقييم مقرر دراسى وأداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : 2

 (9/8/3)مرفق  أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 ةإستبيان تقييم البرنامج التعليمى لطالب الفرقة الرابعفى نهاية العام الجامعى يتم طرح التعليمى:  إستبيان تقييم البرنامج نموذجـ 3

من حذف وإضافة فى المقررات تطوير وتحديث البرنامج التعليمى  أهم المؤشرات التى تساهم فيحيث يمثل  (9/8/4)مرفق والخامسة 

 (9/8/5)مرفق  الدرسية.

أحد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بحضور  (9/8/6)مرفق لجنة دعم الطالب ومتابعة الخريجين تقوم  ب:دورية مع الطالإجتماعات 

بعقد إجتماعات مع ممثلين عن الطالب لكل مرحلة دراسية والقيادات األكاديمية وبعض أعضاء هيئة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

وكتابة تقاريرعن إحتياجات الطالب في في الخدمة التعليمية والجامعية ف على رأي الطالب التدريس وبعض والهيئة المعاونة للتعر

اتحاد الطالب ويتم أرسال هذا التقرير الشامل لممثلى الطالب في النواحي األكاديمية وغير األكاديمية، ووضع خطط عمل لتلبية رغباتهم. 

 (9/8/7)مرفق  للمتابعة

،وإجراء)تحليل شارك عدد من الطالب فى صياغة رؤية ورسالة الكلية : اد الخطة اإلستراتيجية للكليةإستطالع آراء الطالب عند إعد

 (9/8/8)مرفق البيئة الداخلية( لتحديد غايات وأهداف الكلية اإلستراتيجية 

 للكلية آليات لمتابعة الخريجون والتواصل معهم ، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصور دورية 9/9مؤشر

مساهماً في  سعى الكلية لتحقيق رسالة الجامعة البريطانية فى مصر بتقديم خريج متميز تعليمياً قادر علي المنافسة في سوق العمل ويكونت

إكساب خريجي الكليه مهارات عالية وتعليم متميز بمجال طب تطوير مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ورسالة الكلية ب

بالجامعة إعداد إحصائية بأعداد الخريجين بكلية طب األسنان تم  للمنافسة فى سوق العمل، وقد ايير االكاديميه القوميهاألسنان وفقا للمع

 (9/9/1مرفق ) 2019/  9/  8وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  البريطانية فى مصر 
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( خريج 202لعدد )  2016/2017فى العام الجامعى  ىاألولالكلية الدفعة تخرج من آليات التواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة لهم: 

والتواصل معهم بالجامعة لتقديم الخدمات ن الخريجي مهامها متابعةدعم الطالب ومتابعة الخريجين والتى تتضمن لذا أستحدثت الكلية لجنة 

وإعداد دليل لخريجى ، (9/9/2)مرفق ( student record system)والتحديث الدورى لقاعدة بيانات الخريجين لكلية طب األسنان سنويا 

 (9/9/3)مرفق  خريجى كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية  الجامعة سنويا  وارسال نسخة مطبوعة من الدليل تتضمن

المستمر بطالب باالهتمام تسعى الكلية لوجود منظومة مفعلة للتواصل مع الخريجين دوريا بداية من الدفعة األولى التواصل مع الخريجين:

التواصل معهم لتدعم ترسيخ والسنة التدريبية )االمتياز( وتأهليهم لمواكبة احدث التطورات واحتياجات سوق العمل فى مجال طب األسنان 

 وجودهم فى سوق العمل بمؤسسات عيادات األسنان من خالل :

تكريم أوائل الخريجين وجميع الخريجين بحضور يجين ويتم فيه تقييم الكلية مع إدارة الجامعة حفل سنوى للخر حفل الخريجين السنوى :

 (9/9/4)مرفق قيادات الجامعة والكلية وأولياء األمور وممثلى المجتمع المدنى 

من خالل البريد األلكترونى وشبكات التواصل األجتماعى يتواصل عدد من أعضاء هيئة تواصل أعضاء هيئة الدريس مع الخريجين :  

، كما يتم توجيه الدعوات للخريجين للمشاركة في فعاليات الندوات والمؤتمرات (9/9/5)مرفق لخريجين لتقديم اإلستشارات التدريس مع ا

 (9/9/6)مرفق  التى تقيمها الكلية بحضور أساتذة طب األسنان

ة دورية ملتقى التوظيف السنوى تنظم إدارة التسويق والعالقات العامة والخريجون بالجامعة بصفملتقى التوظيف السنوى بالجامعة : 

وتشارك في هذا الملتقي المؤسسات ويكون للكلية دوراً من التنظيم وإخراج الملتقى بشكل جيد ويتم دعوة خريجى الكلية للمشاركه 

 (9/9/7)مرفق المختلفة التى تعمل فى مجال طب األسنان 

 قا إلحتياجات وتطورات سوق العملالكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وف 9/10

وإعتمادها بمجلس الكلية  2018/2019خطة متابعة الخريجين للعام الجامعى تم إعداد برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين:

الكلية )طبيب  خريجيب األسنان لتسهم فى تعزيز قوة وطبألطباء االمتياز تتضمن برامج مهنية ( 9/10/1)مرفق 10/6/2018بتاريخ

كلية طب  لخريجي المهنةآخالقيات وآداب ب ندوات وورش ودورات تدريبية للتوعية  من خالل دعوتهم لحضوراألسنان( فى سوق العمل 

 Directory of Ethics and Ethics of the Faculty of Dentistry British University الجامعة البريطانية فى مصراألسنان 

in Egypt  طبيب اسنان ناجح (، تصرفات طبيب األسنان بطريقة تحافظ على مكانته وسمعته في المهنة والمجتمعو ورشة عمل عن ( 

قانون د ،ونصوص موا 1954لسنة  537بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2010لسنة  66وقانون رقم وميثاق شرف مهنة طبيب األسنان ،

 مكافحة العدوى فى عيادات االسنان ،وكيفية كتابة السيرة الذاتيةة الفم واألسنان بوزارة الصحة، ووتراخيص مزاولة مهنة طب وجراح

 التواصل مع الخريجين بواسطة البريد األلكترونى بهدف اكساب الخريج المهارات المهنية وترسيخ ،

 (9/10/2مرفق)و شبكات التواصل األجتماعى. 

إحصائية بأعداد و،  (9/10/3مرفق)  2018/2019للعام الجامعى  وتم إعداد تقرير عن خطة متابعة الخريجين متابعة الخريجين       

 (9/10/4مرفق) 2018/2019الخريجين المستفيدين من برامج التنمية المهنية لطبيب األسنان خريجي الكلية 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 الجدد معلنة للطالب  ل والتسجيل قواعد القبو •

 The British)والذي يعقد بمقر الجامعة بمعرفة وإشراف المجلس الثقافي البريطاني  APTISال  اللغة اإلنجليزية إختبار •

Council ) أو تقديم نتيجة إختبار الAcademic IELTS  درجات   6بحد أدنى 

 قواعد للتحويل من وإلى الكلية. •

  إدارة التسويق والعالقات العامة والخريجون( وInternational Office)مكتب الطالب الوافدين  الوافدين الطالب جذب آليات •
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 توفر منح للطالب المتفوقين. •

 اإللكترونى للتعليم بالكلية منسقلجنة لإلرشاد الطالبى و •

 آليات اكتشاف الطالب المتعثرين ودعم ورعاية الموهوبين والمتميزين. •

 الئحة الجامعة الخاصة باتحاد الطالب وتشكيل سنوى ألتحاد الطالب  •

 (Senateتمثيل لرئيس اتحاد الطالب ونائبه فى مجلس الجامعة األكاديمى) •

 اتحاد طالب بالكلية ة ضمان الجودة بالكلية يتضمن رئيستشكيل مجلس ادارة وحد •

 إنجازات طالب الكلية فى األنشطة الطالبيةلطالبية وآليات للتعامل مع الطالب لزيادة ممارستهم لألنشطة ا •

قاعدة بيانات الخريجين لكلية طب األسنان سنويا لجنة دعم الطالب ومتابعة الخريجون محددة المهام واإلختصصات و •

(student record system) وبرامج التنمية المهنية والتعليم المستمر لطالب اإلمتياز وللخريجين 

 اء الطالب بصفة دورية وإجراءات للتحسين.إستطالع آر •

 حفل سنوى للخريجين وملتقى توظيفى سنوى. •

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 إنخفاض عدد الطالب الوافدين. •

  محدودية مشاركة الخريجين •
 

 والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة. نامج التعليمى للكليةالبربتحويل وتوزيع الطالب (  قواعد قبول و9/1المؤشر )

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

 للجامعات األعلىقرار الحد األدنى للقبول للمجلس  (9/1/1مرفق)  1

 الطالب ومحضر مجلس الكلية وثيقة نظام القبول والتسجيل لطالب الكلية وآليات تنفيذ قواعد قبول  (9/1/2مرفق)  2

 والذي يعقد بمقر الجامعة بمعرفة وإشراف المجلس الثقافي البريطاني Aptisال  اللغة اإلنجليزية ـ إختبار (9/1/3مرفق)  3

 (The British Council )نتيجة إختبار ال  ـAcademic IELTS  درجات(   6بحد أدنى 

 (GAR) مية العامةدليل القواعد األكاديـ   (9/1/4مرفق)  4

 ـ صورة الموقع اإللكتروني لخطوات القبولوسائل اإلعالن عن نظام القبول والتسجيل لطالب الكلية  (9/1/5مرفق)  5

(Admission Stepsـ إعالنات في الجرائد الرسمية ـ مطبوعات عن الكلية ونظام الدراسة بها في مكتب القبول) 

 بالجامعة البريطانية فى مصرطب األسنان ية ـ دليل الطالب بكل (9/1/6مرفق)  6

 على موقع الكلية اإللكترونى   Students Hand bookـ صوره من نشر دليل الطالب

 ـ قواعد ومسار البرنامج التعليم طب األسنان  (9/1/7مرفق)  7

 تعريفى للطالب الجددالنماذج فعليات البرنامج  (9/1/8مرفق)  8

 بالجامعة البريطانية فى مصر ومحضر مجلس الكلية  طب األسنان كلية قواعد التحويل من وإلى وثيقة  (9/1/9مرفق)  9

 نماذج المقاصة العلمية لقبول الطالب المحولين إلى الكلية (9/1/10مرفق) 10

 لس الكليةسنوات ماضية ومحضر مجالمحولين من وإلى الكلية خالل ثالث  لعدد الطالبوثيقة احصائية  (9/1/11مرفق)  11

 ومحضر مجلس الكلية الكليةوثيقة اجراءات الكلية لمراجعة قواعد القبول والتحويل من وإلى  (9/1/12مرفق)  12

ـ محضر اإلجتماع السنوية للجنة التعليم والتعلم على مستوى الجامعة لمناقشة التطور مراجعة قواعد القبول نماذج من  (9/1/13مرفق)  13

  IGاختبار اللغة اإلنجليزية للطالب الحاصلين على تعديالت ـ  لمقبولين والمحولين من وإلى الكليةفي إعداد الطالب ا

 أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. للكلية( 9/2المؤشر )

 ومحضر مجلس الكلية وثيقة آليات جذب ورعاية الطالب الوافدين (9/2/1مرفق)  14

 ومشاركةادارة التسويق والعالقة العامة والخريجون بالجامعة بالكلية  ب جذب الطالب الوافدين نماذج من فعاليات (9/2/2مرفق)  15

 فى المؤتمرات الدولية الكلية

 بالكلية ومحضر مجلس الكليةوثيقة برامج لرعاية الطالب الوافدين  (9/2/3مرفق)  16

 لطالبية.نماذج من مشاركة الطالب الوافدين فى األنشطة ا (9/2/4مرفق)  17

مدار على إحصائية توضح التطور في أعداد ونسب الطالب الوافدين إلى إجمالي أعداد الطالب بالكلية  وثيقة (9/2/5مرفق)  18

 ثالث سنوات الماضية ومحضر مجلس الكلية

 .تعددةب به بوسائل مل لدعم الطالب مادي  ا واجتماعي  ا وصحي  ا ويتم تعريف الطال اوفعة نظام متكامل للكلي( 9/3المؤشر )

 ومحضر مجلس كلية  تشكيل ومهام لجنة لدعم الطالب (9/3/1مرفق)  19

 إدارة األنشطة الطالبية والشئون اإلجتماعية بإدارة الجامعة (قواعد الدعم المادى )ـ الئحة  (9/3/2مرفق)  20



 2018/2019لذاتية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصراالدراسة 

BUE-Faculty of Dentistry Self Study 2018-2019 

 

99 

  

Faculty of Dentistry 
The British University In Egypt 

 صور من اإلعالن عن قواعد هذا الدعم عن طريق الموقع الرسمي للجامعةـ 

)منح دراسية كاملة ـ منح دراسية المستفيدين من الدعم المادى واإلجتماعىطب األسنان وثيقة إحصائية بأعداد طالب  (9/3/3مرفق)  21

 ومحضر مجلس الكلية خالل الثالث سنوات الماضيةجزئية  ـ منح إجتماعية( 

 بالكلية التدخين منع ملصقات وصورة الكليةس ومحضر مجلنظام الرعاية الصحية للطالب الكلية ـ وثيقة  (9/3/4مرفق)  22

 صورمن عيادات الرعاية الصحية للطالبو الرعاية الصحية للطالب ـ نماذج من فعاليات

  وثيقة أحصائية بالمبالغ المنصرفة على الرعاية الصحية خالل ثالث سنوات سابقة (9/3/5مرفق)  23

 Students Hand bookدليل الطالب اية الصحية للطالب بنظام الرعصورة من صفحة إعالن  (9/3/6مرفق)  24

 نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني. ( للكلية9/4المؤشر )

 (GAR) الجزء الخاص بالدعم األكاديمى بدليل القواعد األكاديمية العامة (9/4/1مرفق)  25

 ـ وثيقة معايير إختيار المرشد الطالبى  بالكلية ومحضر مجلس الكليةجنة اإلرشاد الطالبى ـ مهام واختصاصات ل (9/4/2مرفق)  26

ومحضر مجلس  (2018دليل اإلرشاد الطالبى  بكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر  اصدار )ـ وثيقة  (9/4/3مرفق)  27

 اإلرشاد الطالبى   ورش عمل عن الكلية ـ مستندات  

 ومحضر مجلس الكليةوثيقة آليات إرشاد ودعم الطالب أكاديميا   (9/4/4) مرفق 28

 بالكلية  منسق التعليم اإللكترونىمن مهام واختصاصات صور  (9/4/5مرفق)  29

 E-learning ـ نماذج من  نشر توصيف المقرر الدراسي على موقع التعليم اإللكترونى

 مستشفى األسنان بالكلية بالجامعة  داخلارتدريب الطالب ـ قر (9/4/6مرفق)  30

 ـ مستشفيات كليات طب األسنان الحكومية      ـ اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون) تتضمن تدريب الطالب(

 ـ مستشفيات وزارة الصحة  

 األسنان بالكلية ـ مستشفى ني للطالب )تدريب طالب اإلمتياز(نماذج من فعاليات الكلية من خدمات التوجيه المه (9/4/7مرفق)  31

 ـ الزيارات الميدانية لسيارة العيادة المتنقلة للمجتمع المحيط   ـ مشروع القوافل الطبية للكلية 

 ومحضرمجلس الكليةتابعة الطالب المتعثرين وأكتشاف ورعاية ومدعم الطالب الموهوبين والمتميزين آليات وثيقة  (9/4/8مرفق)  32

 والمتميزين فى األنشطة الطالبية( )مكافأة المتفوقين علميا الطالب ورعاية الموهوبين والمتميزين  نماذج لدعم (9/4/9مرفق)  33

وثيقة احصائية بتطور نسبة الطالب المتفوقين بالفرق المختلفة بالكلية  خالل ثالث سنوات والدالالت والمؤشرات  (9/4/10مرفق)  34

 الخاصة بها ومحضر مجلس الكلية

 ومحضر مجلس الكلية  وتقريرعن تنفيذ الخطة  2018/2019وثيقة خطة لدعم الطالب المتعثرين   (9/4/11) مرفق 35

ـ دعم أعضاء هيئة تحديد الطالب المتعثرين طبقا للنتائج  ـات  متابعة دعم الطالب المتعثرين : نماذج من ممارس (9/4/12مرفق)  36

محاضرات مراجعة وحصص عملية لدعم ـ  المكتبية المتاحة للطالب التدريس للطالب المتعثرين من خالل الساعات

 كافة الطالب خاصة المتعثرين مدرجة بالجدول الدراسي

 تحديد العبء الدراسي المناسب لكل طالب طبقاً لما حققه الطالب من تقدير  -

 و أعمال فصلية( متابعة نسبة الحضورالمحاضرات والدروس بعيادت األسنان ودرجات التقييم )أمتحانات -

 طرح االمتحانات الدورية للطالب لالكتشاف المبكر للتعثر وسهولة معالجته -

 متابعة الحاالت  النفسية لبعض الطالب 

  2018/2019إحصائية بأعداد الطالب المستفيدين من برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين للعام الجامعى وثيقة   (9/4/13مرفق)  37

نتائج إستطالع راى الطالب المتعثرين دراسياً بالكلية في فعاليات دعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسياً للعام  (9/4/14) مرفق 38

 ومحضر مجلس الكلية 2018/2019الجامعى  

 والتجهيزات.آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات  للكلية (9/5المؤشر )

 واألصابات التى قد يتعرض لها طالب الكلية وثيقة أساليب اإلهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة فى حال وجودها (9/5/1مرفق)  39

 نماذج من تقديم الكلية الرعاية والدعم فى حالة اصابة الطالب  (9/5/2مرفق)  40

 .( وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة9/6المؤشر )

(  ـ صورة من تشكيل مجلس الجامعة األكاديمى تتضمن رئيس اتحاد الطالب 20ـ صورة من الئحة الجامعة للمادة ) (9/6/1مرفق)  41

 (Senate( ـ نماذج األجراءات التصححية فيما يخص الكلية بمجلس الجامعة األكاديمى)Senateونائبه )

 ( {222( لمادة )221( والمادة )220اإلنتخابات }مواد قانونية للمادة)صورة من الئحة الجامعة لتنظم  (9/6/2مرفق)  42

 بفاعليات أنشطة إتحاد الطالببيان ـ أسماء وتشكيالت إتحاد الطالب كلية طب األسنان سنويا      ـ  (9/6/3مرفق)  43

 اتحاد طالب تشكيل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلية تتضمن أمين  ـ صورة من  (9/6/4مرفق)  44

 ـ صور من تشكيل اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة 
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 ة الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف.الكلي( األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها 9/7المؤشر )

 م( 4-2قرارالجامعة ممارسة األنشطة الطالبية، كل أسبوع )األحد  (9/7/1مرفق)  45

 2018لطالب كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر إصدار نسخة من دليل األنشطة الطالبية  (9/7/2فق) مر 46

 ـ الخطط السنوية لألنشطة الطالبية السابقة   2018/2019بية للعام الجامعى  ـ الخطة السنوية لألنشطة الطال (9/7/3مرفق)  47

 خطة السنوية لألنشطة الطالبيةالعن مسابقات وأنشطة  اتنماذج من اإلعالن (9/7/4مرفق)  48

 نماذج من ممارسات األنشطة المتنوعة  )رياضية ـ ثقافية ـ إجتماعية ( (9/7/5مرفق)  49

 وثيقة آليات للتعامل مع طالب الكلية لزيادة ممارستهم لإلنشطة الطالبية ومحضر مجلس الكلية  (9/7/6مرفق)  50

 2018/2019ـ تقريرعن تنفيذ الخطة السنوية ألنشطة الطالبية للعام الجامعى   (9/7/7) مرفق 51

 ـ تقاريرعن الخطط السنوية لألنشطة الطالبية السابقة

 خالل ثالث سنوات الطالبية ب األسنان المشتركين فى األنشطة كلية ط إحصائية بأعداد ونسب طالب (9/7/8مرفق)  52

فى األنشطة الطالبية بالجامعة وتحقيقهم مراكزمتقدمة خالل ثالث كلية طب األسنان بإنجازات مشاركة طالب  بيان (9/7/9مرفق)  53

 ومحضر مجلس الكليةسنوات 

ة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات للكلي( 9/8المؤشر )

 .يحيةالتصح

 ومحضر مجلس الكلية وسائل قياس أراء ومقترحات  طالب الكلية نموذج (9/8/1مرفق)  54

 تقييم البرنامج تقييم الطالب للمقرارات الدراسية ـ ـ الخدمات التعليمية المقدمةنماذج استطالعات رآى الطالب) (9/8/2مرفق)  55

واإلجراءات  2018/2019خدمات التعليمية المقدمة بالكلية  للعام الجامعىاستطالع رأى الطالب فى ال نموذجـ  (9/8/3مرفق)  56

 2018/2019تقييم الطالب لمقرارات الدراسية أوجه االستفادة من نتائج ـ ومحضر مجلس الكلية  التصحيحة

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء وأداء الدراسية لمقرارات الطالب تقييم فى الطالب رأى استطالع نموذجـ  (9/8/4مرفق)  57

 لهيئةوا التدريس هيئة اعضاء وأداء الدراسية لمقرارات الطالب تقييمـ أوجه االستفادة من نتائج 

 2018/2019المعاونة

 2018/2019للعام الجامعى تقييم البرنامج التعليمى طب األسنان لطالب الفرقة الخامس  موذجـ ن (9/8/5مرفق)  58

 2018/2019للعام الجامعى  تقييم البرنامج التعليمىمن أوجه االستفادة ـ 

 الخريجين ومتابعة الطالب دعم لجنة ومهام وتشكيل التنظيمى الهيكل (9/8/6مرفق)  59

ـ تقاريرعن إحتياجات الطالب في النواحي األكاديمية الخريجين ومتابعة الطالب دعم لجنةـ نماذج من إجتماعات  (9/8/7مرفق)  60

 للكلية المبدئ اإلمتحانات جداول مقترح مواعيد فى الطالب ممثلى مشاركةـ صورة من  كاديميةوغير األ

  الكلية ورسالة رؤية صياغة فى  الطالب مشاركة احصائياتـ صورة من   (9/8/8مرفق)  61

 ة الطالب )تحليل البيئة الداخلية( إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلي مشاركة احصائياتـ صورة من 

 ة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية.لكلي( ل9/9المؤشر )

 بالجامعة البريطانية فى مصرإحصائية بأعداد الخريجين بكلية طب األسنان  (9/9/1مرفق)  62

 (student record system)نان سنويا صورة من مخرجات قاعدة بيانات الخريجين لكلية طب األس (9/9/2مرفق)  63

 بالجامعة البريطانية (طب األسنان  دليل خريجى الجامعة )خريجى كلية  (9/9/3مرفق)  64

 (2( رقم )1فعاليات حفل الخريجين الدفعة رقم )ضمن نماذج التواصل مع الخريجين  (9/9/4مرفق)  65

 ترونى وشبكات التواصل األجتماعى لتقديم اإلستشاراتنماذج للتواصل مع الخريجين األلك (9/9/5مرفق)  66

 نماذج توجيه الدعوات للخريجين للمشاركة في فعاليات الندوات والمؤتمرات (9/9/6مرفق)  67

 نماذج إعالن الخريجين عن الملتقى التوظيف السنوى بالجامعة  وفعاليات الملتقى   (9/9/7مرفق)  68

 .امج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفق ا الحتياجات وتطورات سوق العملبرة توفر لكلي(ا9/10المؤشر )

 ومحضر مجلس الكلية018/2019للعام الجامعى خطة متابعة الخريجين   (9/10/1مرفق)  69

مهارات ادارة برامج تنمية مهارات طبيب األسنان  ـ برامج ممارسات خطة متابعة الخريجين متابعة الخريجين ) (9/10/2مرفق)  70

 2018/2019بالجامعة البريطانية فى مصر بكلية طب األسنان عيادات األسنان  ـ برامج رفع المهارات األكاديمية ( 

 2018/2019للعام الجامعى  تقرير خطة متابعة الخريجين متابعة الخريجين (9/10/3مرفق)  71

يدين من برامج التنمية المهنية لطبيب األسنان خريجي الكلية إحصائية بأعداد الخريجين المستفوثيقة  (9/10/4مرفق)  72

 ومحضر مجلس الكلية2018/2019
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية ـ 10

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

ات خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياج .1

 .الكليه المجتمع المحيط، وتتناسب مع إمكانات
   

    ة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.للكلي .2

ية مصادر التمويل، وتسعى على تنمكلية الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي، وتعمل ال .3

 للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
   

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع  .4

 األبحاث التطبيقية.ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة و
   

    ة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.اإلنتاج البحثي للكلي .5

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات  .6

 مية والبحثية.والمؤتمرات العل
   

    ة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.للكلي .7

    ة مؤتمر علمي دوري.للكلي .8

 تعليقات الكلية 

 الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط، خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة  10/1مؤشر 

 وتتناسب مع إمكانات الكلية.

 آلية وضع الخطة البحثية للكلية وأوجه ارتباطها بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.

 مستقبلية لألقسام العلميةخطط البحثية الالخطة الخمسية للبحث العلمى بالكلية متضمنة التم إعداد المالمح الرئيسة للخطة البحثية: 

بالتوجهات القومية لتتضمن مالمحها الرئيسية اإلرتباط  (10/1/1مرفق ) 8/10/2017وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  (2022ـ 2017) 

انية غاياتها الثكما ترتبط ب .تى تتضمن نص تطوير البحث العلميللبحث العلمى في مجاالت طب األسنان فى مصر، ورسالة الكلية ال

وغاية )اإلرتقاء بالبحث العلمي لتحقق التنوع المعرفي في تقديم الرعاية وخدمات طب األسنان عالية الجودة( وأهدافها اإلستراتيجية 

أساسياً ومحدداً ألنشطة وتوجهات الكلية فى  هجاتمثل منل. كل ذلك (  انتاج بحث علمي متميز ذو أهمية قومية ودولية) الرابعة الجامعة

تتسم بالواقعية  هاأنجراحة الفم واألسنان . كما و مجال طب تشجع على روح المنافسة الشريفة بين الباحثين فىوالبحث العلمى  مجال

 والقدرة الحقيقية علي التنفيذ بناء علي االمكانات المالية والبحثية 

والمعتمدة بمجلس الخطوات المنهجية للتخطيط و لضوابطتم إعداد الخطة طبقا للمعاييروا الخطوات المنهجية لوضع الخطة البحثية للكلية:

  (10/1/2)مرفق   2017 /3 /12الكلية بتاريخ  

  (10/1/3)مرفق  تم التوعية من خالل عقد ورشة عمل عن أهمية إعداد الخطة البحثية على مستوى الكلية: تنفيذ خطوات اعداد الخطة

بمشاركة 2022ـ2017بخطة الكلية اإلستراتيجية   SWOT analysisمن خالل أسلوب تحليل الوضع البحثى للكليةنتيجة واإلستناد إلى 

الكلية لتنفيذ األنشطة عداد الخطط التنفيذية السنوية المنبثقة من إستراتيجية ،وإ األطراف داخل الكلية واألطراف المجتمعية ذات الصلة

شى مع أولويات امتبلية فى مختلف التخصصات وتوجيه النقاط البحثية لتوفقا لرؤيتها المستقوالخطط البحثية لألقسام العلمية العلمية  

 جمعها فى نقاط أساسية ) اإلطار الزمنى للخطة( و المجتمع من الرعاية الصحية للفم واألسنان خالل الخمس سنوات
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تباط الخطة البحثية للكلية وأولويات المجتمع ألوجه إرقامت الكلية بإعداد دراسة تحليلية : أوجه إرتباط الخطة البحثية للكلية بخطة الجامعة

ق بين رسالة اإلرتباط الزمنى واإلتسامصفوفة من خالل  (10/1/4)مرفق  .8/10/2017والمعتمدة بمجلس الكلية بتاريخ بخطة الجامعة 

مرفق ف اإلستراتيجية للجامعة مع رسالة وغايات واألهدافى مجال البحث العلمى الكلية وغايتها اإلستراتيجية وأهدافها اإلستراتيجية 

(10/1/5) 

مسئولية تنفيذها والتى تم إعتمادها بمجلس الخطة وااللتزام بمحاورومتابعة تطبيق : تم إعداد آلية ل الخطةآلية المتابعة وااللتزام بمحاور

 (10/1/6)مرفق  2017/  11/  12بتاريخ الكلية 

داد خطط سنوية منبثقة عن الخطة الخمسية للبحث العلمى وتنفيذها على مدار العام يتم إع تنفيذ خطط سنوية منبثقة عن الخطة الخمسية

الالزمة حسب التغيرات وإجراء التعديالت  تقارير متابعة سنويةوإعداد  ودوليا لمتابعة ما تم تنفيذه من إنتاج ابحاث علمية تم نشرها محليا

 (10/1/7)مرفق  المستقبلية.

لخدمة  قائمة توافق الخطة البحثية مع اإلمكانات البشرية والمالية والمادية للكليةأعدت الكلية خطتها البحثية:  ات الكلية معيمالءمة إمكان

 تتضمن : والتى (10/1/8)مرفق  2017 /9 /10بمجلس الكلية بتاريخ  المعتمدةوأغراض البحث العلمي 

استاذ وأستاذ مساعد ،وتعاون بحثى مع أساتذة وأعضاء هيئة التدريس  اساتذة وأعضاء هيئة التدريس من فئة تتضمن:  اإلمكانيات البشرية

بالكليات الحكومية لإلشراف على أبحاث الماجستير والدكتوراه للهيئة المعاونة بالكلية مع حرص الكلية على اإللتزام بمالئمة تخصص 

 عضو هيئة التدريس وخبراته مع موضوع الرسالة القائم باإلشراف عليها  

 تحديد التكلفة المالية ألنشطة الخطة ومدى مالءمتها مع بند تمويل البحث العلمى حرصت الكلية على :  الماليةانيات اإلمك 

،ومستشفى تعليمى يتوافر به عيادات   لخدمة أغراض البحث العلميالتجهيزات والتسهيالت وجود معامل مزودة ب المادية :اإلمكانيات 

  أسنان فى مختلف التخصصات

 للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها. 10/2 مؤشر

آخالقيات البحث العلمى بالكلية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس تم إستحداث لجنة ضوابط تشكيل وعمل لجنة أخالقيات البحث العلمي: 

دعم وتطبيق بهدف  2017 /2 /12بمجلس الكلية بتاريخ  والمعتمدة بالكلية ومحددة المهام واإلختصاصات ضمن الهيكل التنظيمى للكلية

وضع  مهام اللجنة تتضمنوأخالقيات البحث العلمي بالكلية وبخاصة الرسائل العلمية وأبحاث أعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية 

اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي أثناء عمل األبحاث ومتابعتها والعمل علي نشر الوعي بأهمية  وتفعيلهاالبحث العلمي  معايير أخالقيات

التوعية بقواعد األخالقيات الحاكمة والمطبقة فى اإلشراف على رسائل الماجستر والدكتوراه وقواعد األخالقيات الحاكمة المطبقة والعلمية 

 (10/2/1مرفق).كل األبحاث ورسائل الماجيستيرتقارير األصالة لواإللتزام ب فى المجالت العلمية والممنوعات فى نشراألبحاث العلمية

 12/2017 /3وإعتماده بمجلس الكلية بتاريخ  دليل آخالقيات البحث العلمىقامت الكلية بإعداد : دليل آخالقيات البحث العلمى

المبادئ يتضمن الذى بهدف تعزيز تطبيق المعاييرالعامة للسلوك العلمى األخالقى في إعداد وعمل األبحاث العلمية و( 10/2/2مرفق)

خالقيات البحث العلمى والمباديء األخالقية المصاحبة لتخطيط وممارسات البحث العلمى وذكر أمثلة وبعض المخاطر التى األساسية أل

النشر، وقوانين حقوق الملكية الفكرية و تكتنف البحث الجاد وأمثلة النتهاك األمانة العلمية والعقـوبات بناءا على سوء السلوك العلمي

من  وتم توزيعه على األقسام العلمية بالكلية وإرسال نسخة، نماذج المنفعة فى القانون المصرىبراءات االختراع وبوالمواد الخاصة 

 (10/2/3مرفق) وتم رفع الدليل على الموقع اإللكترونى  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالدليل بالبريد اإللكتروني لجميع أ
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: تم عقد ورش عمل للتوعية  بقواعد األخالقيات الحاكمة والمطبقة فى اإلشراف على  بآخالقيات البحث العلمى لتوعيةورش عمل ل

 (10/2/4مرفق)رسائل الماجستر والدكتوراه  ، وتصميم مطويات توعية عن آخالقيات البحث العلمى 

ة على تنمية مصادر التمويل، وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة كليألنشطة البحث العلمي، وتعمل الحة كافية  الموارد المتا 10/3مؤشر 

 من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

 أوال: الموارد المالية ومصادر التمويل المختلفة المتوفرة للبحث العلمي : 

ميزانية الكلية السنوية من الجامعة  من لخدمة أغراض البحث العلمي تتوافرالموارد المالية: زانية الكلية المخصصة من الجامعةمي

 مبلغ  نسبة اإلنفاق على البحث العلمى بلغتحيث والمحدد بها بنود الصرف على البحث العلمى كما ورد بمعيار الموارد المالية والمادية 

ميزانية  ( من8%)بنسبة  (597.597) مبلغ  و 2017/2018للعام الجامعى  ميزانية الكلية من الجامعة ( من9%)بنسبة  (498.405) 

مرفق التنفيذية وخططها السنوية المنبثقة ، لتنفيذ أنشطة الخطة  (10/3/1مرفق ) 2018/2019للعام الجامعى  الكلية من الجامعة

ل إدارة الجامعة الجامعة لنشر األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس وفقاً للقواعد المحددة من قبَ  مكافأة،باإلضافة إلى  (10/3/2)

 (10/3/3)مرفق  .وتكاليف مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات العلمية الدولية

مجهزة بأحدث األجهزة تتوافر بالكلية معامل بحثية : ي توفرها الكلية للعملية البحثيةثانيا: الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت الت

غرف عمليات ومركز لألشعة ، و وحدة تعقيم،مع إتاحة إستخدام ان ذات مواصفات حديثة ،ودات أسنوعيادات أسنان بها وح العلمية

المكتبة المركزية بالجامعة والتى تحتوى على المصادر الالزمة لدعم و،(10/3/4)مرفق بالجامعة للباحثيين  تكنولوجيمركزالنانو 

 واإلشتراك في المجالت العلميةبيانات البحث العلمى اإللكترونية،د قواعو،األنشطة البحثية من كتب ودوريات ورقية وإلكترونية علمية 

 (10/3/5مرفق). الرقمية المتوفرة بالمكتبة

 العقود والمنح لتقديم المشورة المتخصصة في التمويلأنشأت الجامعة مكتب : المشروعات البحثية الممولة من مؤسسات محلية وإقليمية

كتابة مقترحات المشروعات البحثية وإعداد الميزانيات ومراجعة في  ةتقدم للمنح والمساعدمن فتح باب ال فهو يقدم المشورة للباحثين بدءاً 

وأعدت ،  (10/3/8)مرفق .قواعد الجامعةوفقا لوتقوم الجامعة بتمويل المشاريع البحثية للباحثين  ،(10/3/7)مرفق ومتابعة المنح الجارية

 (10/3/9)مرفق  وخارجها. الجامعةلمشروعات البحثيه للكلية داخليا من ح اها منالتى يمكنقائمة بالجهات الكلية 

 توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة  10/4مؤشر 

 بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

األساليب التى تتبعها الجامعة والكلية لدعم وتحفيز البحث أعدت الكلية قائمة بالعلمي بالجامعة والكلية: البحث أساليب دعم وتحفيزأوآل: 

   (10/4/1) مرفق .والتى تتضمن قواعد الجوائزالتحفيزية للباحثين بالجامعةالعلمي ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة 

 والهيئة المعاونة بحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريسلأل تمنح الجامعة مكافآت: يأساليب دعم وتحفيز البحث العلمفعاليات 

 والهيئة المعاونة للتفرغألعضاء هيئة التدريس  تفرغنح يوم تراعى عند إعداد الجداول الدراسية وأعباء العمل مكما  ، (10/4/2مرفق)

 (10/4/3مرفق)للبحث العلمى 

خطة التدريب السنوية  بالجامعة  للهيئة المعاونة فى مجال البحث العلمى وتطبيقاته  تتضمن التدريب من خالل تنمية قدرات الباحثين : 

  (10/4/4مرفق)كز البحثية بالجامعة اعلى قواعد البحث العلمى، والتوعية بالدراسات المتاحة للبحث العلمى والمر

وأطباء اإلمتياز بإعداد أبحاث التدريس بتكليف طالب الفرق المختلفة يقوم أعضاء هيئة  علمية :وانشطه  تكليفات الطالب بإعداد أبحاث

 (10/4/5مرفق) قواعد البيانات العلمية  بمكتبة الجامعة المركزيةعلمية مع اإلستعانة بالمراجع و
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اإلمتياز  أطباءعاونة وتعقد الكلية دوريا حلقات بحث علمىة بحضور أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الم:حلقات بحث علمية

  (10/4/6مرفق)لعرض ومناقشة األبحاث العلمية المنتجة لنيل درجة الدكتوراه ألعضاء هيئة التدريس ومنح الماجستير للهيئة المعاونة 

 لدعم البحث العلمي بالكلية ثانيا : إستحداث لجان 

ضمن اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة للتعاون فى متابعة أستحدثت الكلية اللجنة البحث العلمى واألنشطة العلمية:لجنة متابعة 

والتأكد من وجود قواعد بيانات للبحوث  (10/4/7مرفق)بالكلية  سنويا سيراألبحاث العلمية والموارد المتاحة ألنشطة البحث العلمى

ن المؤتمرات المحلية والدولية ععالم الدورى لمى خاص بالكلية واإلمؤتمرعسيق مع اإلدارات المختلفة إلقامة واألنشطة العلمية والتن

 (10/4/8مرفق)نشطة اللجنة أأعمال وى عن دورتقريروتقديم 

 فعاليات وسائل دعم األبحاث التطبيقية والمشتركة: 

      (10/4/9مرفق)ة بالكلية يتخصصات االقسام العلمن يب تنفذ الكلية أبحاث علمية المشتركة )داخليا(

للجامعات بالشروط والقواعد العامة على رسائل الماجستير والدكتوراه شراف المشترك إل:من خالل ا ت الحكوميةالتعاون مع الكليا

 (10/4/10مرفق)الحكومية  

الدراسية المقررات  لبعض العلمي المحتوى تطوير طريق : عن الدراسيةالعلمية المنتهية فى تحديث المقررات إستفادة الكلية من األبحاث 

باألبحاث العلمية المنتهية التى تستفيد منها الكلية ولها انعكاس على العملية التعليمية  نماذجتم إعداد و حديثة، علمية موضوعات بإضافة

تتضمن اسم الباحث وعنوان البحث العلمى وسنة النشر والمقرر الدراسى وإعتماده بمجلس الكلية  2019/ 2018حتى العام الجامعى 

 (10/4/11مرفق) 2019 /5/  12بتاريخ  

 اإلنتاج البحثي للكلية في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس. 10/5مؤشر 

قامت لجنة متابعة ئة التدريس ومتوسط النشر الدولي :تطور اإلنتاج البحثي للكلية  لألعوام الثالثة الماضية ومتوسط اإلنتاج ألعضاء هي

محليا ودوليا  في البحث العلمي عداد ونسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركينعن أ اتحصائياد إالبحث العلمى واألنشطة العلمية بإعد

 ، و متوسط النشر الدولى( 10/5/2مرفق)خالل ثالث سنوات  ألعضاء هيئة التدريسومعدل متوسط اإلنتاج البحثى ، ( 10/5/1مرفق)

  2019 /9/ 8 بتاريخ وإعتمادها بمجلس الكلية( 10/5/3مرفق) خالل ثالث سنوات ماضية

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية. 10/6مؤشر 

عة من الجامالدعم والتشجيع  يتم تطبيق  وسائل :  للمشاركة فى األنشطة والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية وسائل الدعم والتشجيع

وتقديم الجامعة الدعم المالى ، (10/6/1مرفق)  األنشطة العلمية المحلية واالقليمية والدولية للمشاركين من أعضاء هيئة التدريس فى

والمؤتمرات العلمية  وتحفزالكلية الطالب واطباء اإلمتيازعلى المشاركة في الندوات،(10/6/2مرفق)للمشاركين فى المؤتمرات العلمية 

 (10/6/3مرفق)ب األسنان فى مجال ط

فعاليات مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية : 

حتى  ةدوليفى األنشطة البحثية ومؤتمرات محلية واقليمية و وأطباء اإلمتياز شارك  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب

 (10/6/4مرفق)  2018/2019العام الجامعى 

المنفقة على البحث العلمى بالكلية  احصائية عن مردود المخصصات الماليةواألنشطة العلمية بالكلية  وقد أعدت لجنة متابعة البحث العلمى

وتوضح  (10/6/5مرفق) 2019 /6/ 9خ وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخالل الثالث أعوام الماضية والدالالت والمؤشرات الخاصة بها 

الدالالت والمؤشرات  أن المردود األيجابى  للمخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالكلية فى التطور اإليجابى فى نمو النشر 

 فى مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات محليا وإقليميا ودولي بحاث العلمية وألل
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 انات للبحوث واألنشطة العلمية.للكلية قواعد بي 10/7

معلنة على  التدريسشاملة عن األنشطة البحثية ألعضاء هيئة قواعد بيانات توجد قواعد بيانات البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى: 

 (10/7/1مرفق)الموقع اإللكتروني للكلية 

مخرجات ة بالكلية بناءا على ا عن البحث العلمى واإلنشطة العلميالتى تم إعدادهمن خالل اإلحصائيات :  تحليل لمحتوى قواعد البيانات

 (10/7/2مرفق)  سنويا. قاعدة بيانات البحث العلمى

 للكلية  مؤتمر علمي دوري. 10/8

 المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي تنظمها الكلية وتشارك في تنظيمها.

 الهدف الثالث ) تنظيم مؤتمر علمى دورى للكلية (تحقيقا للغاية الثانية تنفيذ  2022ـ 2017 الكلية  لتنفيذية الستراتيجيةالخطة اتتضمن 

 ساهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى تنظيم المؤتمرات العلمية المحلية والدوليةو ،(10/8/1مرفق) 2021سبتمبربحلول 

 (10/8/2مرفق)

طالب على البحث لتنمية قدرات العلمية سنوية ايام تقيم األقسام العلمية بالكلية : لمية للطالب باألقسام الع السنوىالمؤتمر العلمى 

 (10/8/3مرفق) الحديثة فى مجال طب األسنان  يتم فيها مناقشة التطورات العلمى

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 الخطة البحثية للكلية وأوجه ارتباطها بخطة الجامعة وأولويات المجتمع  •

 العلمي البحث أغراض لخدمة الكليه وموارد للكلية والمادية المالية اإلمكانات مع البحثية الخطة بتوافق قائمة •

 لجنة لمتابعة البحث العلمى واألنشطة العلمية  و دليل آخالقيات البحث العلمى و لجنة أخالقيات البحث العلمي •

 الجامعة  من داخليا ةللكلي البحثيه للمشروعات المانحة بالجهات قائمة •

 المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس هيئة ألعضاء العلمي البحث وتحفيز دعم •

وسائل تشجيع ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية المحلية  •

 واإلقليمية والدولية

 نشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريسقواعد بيانات شاملة عن األ •

 نقاط تحتاج إلى تحسين :

 محدودية األبحاث التطبيقية  •

 

 

حيط، وتتناسب مع إمكانات خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع الم( 10/1المؤشر )
 الكلية.

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

 ومحضر مجلس الكلية 2022ـ 2017للكلية  وثيقة الخطة الخمسية للبحث العلمى ـ  (10/1/1)  1
 خطة البحث العلمى للجامعة البريطانية فى مصرـ 

 ى للكلية  ومحضر مجلس الكليةوثيقة الخطوات المنهجية إلعداد خطة البحث العلم (10/1/2)  2

 مستندات ورشة عمل عن أهمية إعداد الخطة البحثية على مستوى الكلية (10/1/3)  3

وأولويات خطة البحث العلمى للجامعة البريطانية فى مصر أوجه إرتباط الخطة البحثية للكلية بدراسة تحليلية  وثيقة (10/1/4)  4
 المجتمع ومحضر مجلس الكلية

 للجامعة فى مجال البحث العلمى  ـ رؤية ورسالة واألهداف اإلستراتيجية (10/1/5)  5
 للكلية  ـ سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى ـ رؤية ورسالة واألهداف اإلستراتيجية

ومحضر  ية تنفيذهامسئولو2022ـ2017للكلية الخطة الخمسية للبحث العلمى وثيقة آلية المتابعة وااللتزام بمحاور (10/1/6)  6
 مجلس الكلية
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 تقارير المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة البحثية للكلية (10/1/7)  7

   ومحضر مجلس الكليةبالكلية وثيقة قائمة توافق الخطة البحثية مع اإلمكانات البشرية والمالية والمادية  (10/1/8)  8

 قيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخال( 10/2المؤشر )

 لجنة آخالقيات العلمى بالكلية ـ هيكل ومهام اللجنةصورة الهيكل التنظيمى للكلية  محدد به  (10/2/1)  9

 ومحضر مجلس الكلية لكلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر دليل آخالقيات البحث العلمى وثيقة (10/2/2)  10

للكلية  على األقسام العلمية  ونماذج من البريد اإللكترونى المرسل ألعضاء  بيان توزيع  دليل آخالقيات البحث العلمى (10/2/3)  11
 هيئة التدريس 

 آخالقيات البحث العلمىمطويات التوعية بآخالقيات البحث العلمى ومستندات ادلة ورش العمل للتوعية ب (10/2/4)  12

على تنمية مصادر التمويل، وتسعى للمشاركة في مشروعات  الكليةالموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي، وتعمل ( 10/3) المؤشر
 بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

الجامعة  خالل ثالث  وثيقة احصائية تطور البند المالى للصرف على البحث العلمى بموازنة الكلية منصورة من  ( 10/3/1)  13
 سنوات ماضية ومحضر مجلس الكلية

 صورة من اإلطار المالى لتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية إلستراتيجية الكلية فى البحث العلمى   ( 10/3/2)  14

 للقواعد المحددة من ألعضاء هيئة التدريس وفقًاوالمؤتمرات الدولية نماذج من تمويل الجامعة لنشر األبحاث العلمية  ( 10/3/3)  15
 إدارة الجامعة

 ـ قائمة معامل الكلية  ـ قائمة عيادات األسنان بالمستشفى التعليمى بالكلية  ( 10/3/4)  16

قائمة بالكتب والدوريات والمجالت العلمية المتوفرة بالمكتبة في مجال البحث العلمي لطب األسنان والعلوم األساسية  ( 10/3/5)  
 طب األسنان .ذات الصلة ب

 قواعد بيانات البحث العلمى اإللكترونية المتوفرة بالمكتبة في مجال طب األسناننماذج من مخرجات  ( 10/3/6)  17

 لجامعة البريطانية فى مصرالعقود والمنح بامهام واختصاصات مكتب  ( 10/3/7)  18

 احثين قواعد الجامعة للحصول على المشاريع البحثية للب ( 10/3/8)  19

 وثيقة قائمة بالجهات المانحة للمشروعات البحثيه للكلية داخليا  ( 10/3/9)  20
 

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بين ( 10/4المؤشر )
 التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

قائمة باألساليب التى تتبعها الجامعة والكلية لدعم وتحفيز البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة  (10/4/1) 21
 المعاونة

 بيان بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المستفيدين بمكافآت االبحاث العلمية (10/4/2) 22

 س والهيئة المعاونة على يوم التفرغ البحثي)جداول دراسية ـ بيان أعباء العمل (عضاء هيئة التدرينماذج من حصول أ (10/4/3) 23

 خطط التدريب  محدد بها برامج تنمية قدرات الباحثيين  (10/4/4) 24

 نماذج من تكليفات الطالب و وأطباء اإلمتياز بإعداد أنشطه علمية  (10/4/5) 25

 لمناقشة األبحاث العلمية المنتجة لنيل درجة الدكتوراه ومنح الماجستير  حلقات بحث علمىة نماذج من عقد (10/4/6) 26

 لجنة متابعة البحث العلمى واألنشطة العلمية صورة من تشكيل ومهام  (10/4/7) 27

 لجنة متابعة البحث العلمى واألنشطة العلمية نماذج من تقارير (10/4/8) 28

 لبحثى المشترك داخليا بين األقسام العلمية بالكليةنماذج من فعاليات التعاون ا (10/4/9) 29

 نماذج من فعاليات التعاون البحثى بين الكلية ومؤسسات إقليمية   (10/4/10) 30

 نماذج باألبحاث العلمية المنتهية التى تستفيد منها الكلية ولها انعكاس على العملية التعليمية حتى  (10/4/11) 31
 2019/ 2018 العام الجامعى

 .في نمو مستمر ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس. للكليةاإلنتاج البحثي ( 10/5المؤشر )

 محليا ودوليا  احصائية اعداد ونسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث العلمي (10/5/1) 32

 معدل متوسط اإلنتاج البحثى ألعضاء هيئة التدريس  (10/5/2) 33

 متوسط النشر الدولى   أحصائية (10/5/3) 34

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.( 10/6المؤشر )

شطة البحثية المحلية نماذج من وسائل دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب للمشاركة فى األن (10/6/1) 35
 واالقليمية والدولية
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  فى المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدوليةنماذج من مشاركات أعضاء هيئة التدريس  (10/6/2) 36

 ان  نماذج من تشجيع الكلية للطالب واطباء اإلمتيازعلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية فى مجال طب األسن (10/6/3) 37

للمشاركة فى  وأطباء اإلمتياز بيان بفاعليات وسائل دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب (10/6/4) 38
األنشطة البحثية المحلية واالقليمية والدولية التى توفرها الجامعة البريطانية في مصر حتى العام الجامعى 

2018/2019 

والدالالت  مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالكلية  خالل الثالث أعوام الماضيةاحصائية عن  (10/6/5) 39
 والمؤشرات الخاصة بها

 قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.للكلية ( 10/7المؤشر )

 الموقع اإللكتروني  مننماذج من مخرجات قواعد بيانات عن األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس  (10/7/1) 40

 احصائيات عن البحث العلمى واإلنشطة العلمية بالكلية بناءا على مخرجات قاعدة البيانات (10/7/2) 41

 مؤتمر علمي دوري للكلية( 10/8المؤشر )

 ) تنظيم مؤتمر علمى دورى للكلية (صورة من الخطة التنفيذية الستراتيجية  الكلية  تتضمن (10/8/1) 42

 نماذج من مساهمات أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى تنظيم المؤتمرات العلمية المحلية والدولية (10/8/2) 43

 نماذج من مساهمات الطالب بالكلية فى اليوم العلمى فى االقسام العلمية بالكلية (10/8/3) 44
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ـ12

 التقييم الذاتي

 ستوفم مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

    ة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.للكلي .1

    في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ة كيانات فعالةللكلي .2

ة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته ة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطللكلي .3

 وأولوياته.
 

  

ة في صنع القرار ودعم موارد الكلي لألطراف المجتمعية يات لتمثيل فعالة آلللكلي .4

 وتنفيذ برامجها.
 

  

ستفادة من النتائج في اتخاذ ة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالللكلي .5

 اإلجراءات التصحيحية.
   

 

 تعليقات الكلية
 

 للكلية  خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 12/1مؤشر 

 .لويات المجتمع المحيط تفعيل خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتضمنة بالخطة االستراتيجية للكلية والتي تراعي احتياجات وأو

أهمية أن يكون لها خطة لخدمة المجتمع بحكم طبيعة دراستها لرعاية وصحة الفم واألسنان و ها فى خدمة المجتمعتهتم الكلية بتحقيق دور

 . ( 2022 ـ2017)  بخطتها اإلستراتيجية الثالثة للكلية الغايةتحقيق على والعمل  لتحقيق رسالتهاسعيا وتنمية البيئة 

 واألهداف اإلستراتيجية لهذه الغاية هى:التكامل مع المجتمع المدنى لتقديم خدمات عالجية فى طب األسنان 

 جيا لتلبية احتياجات المجتمع المحيط بالرعاية الصحية لألسنان.التثقيفية المستمرة داخليا وخار التوعية  الهدف األول:

  .(12/1/1مرفق ) المحيط لتلبية احتياجات المجتمع يمؤسسات  المجتمع المدن التوسع  فى التعاون مع الهدف الثانى:

مرفق ( 2022ـ 2017الخطة اإلستراتيجية للكلية ): من خالل الخطوات المنهجية إلعداد خدمة المجتمع وتنمية البيئةخطوات إعداد خطة 

لتنفيذها بخطط سنوية   SWOT analysis من خالل أسلوب التى تتضمن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحليل وضع الكلية( 12/1/2)

ة تفصيلية ألنشطة وممارسات الكلية تجاه خدمة المجتمع بما يضمن تحقيق األهداف اإلستراتيجية لغاية الكلية بالخطة االستراتيجية والمتسق

 .مع األهداف اإلستراتيجية لخطة الجامعة 

المجتمع من العالج والرعاية والتوعية والوقاية بأمراض وأولويات دراسة إحتياجات يات لوضعت الكلية آل:  دراسة إحتياجات المجتمع

جهات  يحتياجات المجتمع ورأإستبيانات وتحليلها لمعرفة إعن طريق وسائل وآليات تضمنت طرح ( 12/1/3مرفق )الفم واألسنان 

على ذلك تم تحديد الخدمات المقدمة من الكلية للمجتمع بناءا .  مستشفى الكلية يومياضى على التوظيف وسوق العمل والمترددين من المر

والبيئة بحيث تكون متوافقة مع اإلمكانيات المتاحة لدى الكلية من مستشفى ومعامل وعيادات األسنان سعيا لتقديم خدمات مميزة مجانية 

سياسات الكلية في هتماما كبيرا ،تطبيقا لإليه الجامعة دارة الجامعة البريطانية فى مصر والذى توإللمجتمع من خالل الدعم المستمر من 

 .مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 (12/1/4مرفق )  (2022ـ 2017) : من خالل الخطة التنفيذية إلستراتيجية الكلية فى مجال خدمة المجتمعالخطط السنوية لخدمة المجتمع 

 مع إستراتيجية الكلية فى مجال خدمة المجتمع وافقةمتخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتكون  طةنشإعداد الخطة التنفيذية التفصيلية السنوية ألتم 

 (12/1/5مرفق ) من كل عام ديسمبر الخطة معتمد بمجلس الكلية فى وتقديم تقريرعن تنفيذ 
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ية صحة الفم واألسنان تنفيذا لخطتها أهمية تنمية الوعى الصحى لرعا علىتحرص الكلية  : التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تتضمن :  ورش عمل و نشرات ومطويات توعية للمجتمع داخليا وخارجيا اإلستراتيجية من خالل

مرفق فى خدمة المجتمع  عقد ورش عمل عن دور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: تم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

(12/1/6)  

المعامل وتمريض األسنان  ألخصائيومكافحة العدوى عية بأنشطة خدمة المجتمع تثقيفية للتو: عقد ورش عمل  اإلدارى الجهاز أعضاء

 (12/1/7مرفق )

مرفق  واألسنانبرامج توعية لتعريف الطالب الجدد وأطباء اإلمتياز بأهمية المشاركة فى القوافل الطبية والتوعية بصحة الفم :الطالب

(12/1/8)   

، وبرامج التوعية بصحة  األسنان للمترددين على مستشفى الكلية التعليميو توزيع نشرات للتوعية بصحة الفم: جتمع المدنى المحيط الم

  الفم واألسنان فى مشروع القوافل الطبية بمشاركة الطالب وطالب اإلمتياز وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

   (12/1/9مرفق )

ميدانية لمدارس المجتمع المحيط  طب أسنان األطفال بتنظيم زيارات قامت الكلية  بمشاركة قسم تثقيفية للمدارس : زيارة ميدانية  

 (12/1/10مرفق ) وزيارة طالب المدراس للكلية والمستشفى

 لة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.للكلية كيانات فعا 12/2

استحدثت لدعم خدمة المجتمع وتفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وتقاريرها السنوية  أنشطة الوحدات اإلدارية أو اللجان التي

 Center for community and consulting ستشارية يوجد بالجامعة مركز لخدمة المجتمع والخدمات اإللألعوام الثالثة الماضية: 

 (12/2/1مرفق )

مرفق  اللجان المتخصصة بالكلية ضمن منسق الكلية لخدمة المجتمع التنظيمى للكليةضمن الهيكل يت منسق الكلية لخدمة المجتمع :

 .محدد المهام واإلختصاصات  تحت سلطة عميد الكلية ( 12/2/2)

 إستحداث كيانات للعمل على خدمة المجتمع ضمن الهيكل التنظيمى العام للكلية 

تختص بتنفيذ  (12/2/3مرفق )حد اللجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكلية وهى أـ لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية :1

 ومتابعة خدمة المجتمع داخليا وخارجيا 

وهى لجنة حديثة تم إستحداثها لدعم وتعزيز تحقيق دور الكلية فى خدمة المجتمع مع تعيين  وكيل للكلية لخدمة  ـ لجنة خدمة المجتمع  :2

بإعداد تقارير سنوية عن ما تم تنفيذه من أنشطة الكلية والجامعة  ة خدمة المجتمعلجن تقومو هذه اللجنة تحت سلطتهالمجتمع وتنمية البيئة 

 (.12/2/4مرفق )لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 حتياجاته وأولوياته.إللكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي   12/3مؤشر 

حتياجات المجتمع وأولوياته المقدمة إنشطة التعليمية والبحثية الموجهة لتنمية البيئة والخدمات المجتمعية التي توفرها الكلية وتلبي األ

أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) للطالب ـ أعضاء  ةممارسلتوعية ولبرامج بقائمة تعد الكلية سنويا خالل األعوام الثالثة الماضية : 

وإعتمادها بمجلس الكلية  خالل األعوام الثالثة الماضيةالجهاز اإلداري ـ المجتمع المدني(  ة التدريس والهيئة المعاونة ـ أعضاءهيئ

الخدمات التى تقدمها مستشفى األسنان ومن ندوات و ورش  أنشطة تعليمية وتدريبيةتضمنت ( 12/3/1مرفق ) 6/2019/ 10بتاريخ  

بصحة الفم توعية لألطفال ورش  وتقامتنفيذ قوافل طبية ضمن مشروع القوافل الطبية للكلية و المحيط يلمدنبالكلية لخدمة المجتمع ا
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مجهزة ( لرعاية صحة  خالل عيادات أسنان متنقلة )سيارةواألسنان ،كما تتم زيارات ميدانية لتقديم الرعاية لصحة الفم واألسنان من 

 (12/3/2مرفق ):  برتوكوالت التعاون الل تفعيل لعدد من الفم واألسنان ويتم تنفيذ األنشطة من خ

المحلية  يجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنو تعليميةمستشفيات مؤسسات وعالقة بدراسة الكلية من إتفاقيات مع مؤسسات ذات  عقدتم 

 واإلقليمية 

 سنان وعالج العصب ـ شركة بيودنت لمستلزمات األ2 ـ جامعة الجولف الطبية بدولة اإلمارات العربية 1

 ـ مؤسسة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد 4 ـ كلية طب األسنان جامعة قناة السويس 3

  ـ مؤسسة خميس لتنمية المجتمع بالعاشر من رمضان 5

 (12/3/3) مرفقلتنمية المهارات العملية ورفع مستوى قدرات  طالب اإلمتياز فى عام التدريب أنشطة تعليمية وتدريبية: 

  الندوات :األنشطة العلمية و

وأساتذة طب األسنان فى مصر  FDIـ إقامة ندوة عن اليوم العالمى لصحة الفم واألسنان بحضور ممثلين من جمعية جراحي األسنان و 1

   .بهدف إكتساب الخبرات واإلطالع على المستجدات العلمية في مجال طب األسنان التي تلبي االحتياجات المجتمعية

" لطالب اإلمتيار بقسم عالج الجذور   Instruments turning the horrifying curves into simple glidesـ ورشة عمل "2

   .بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم

  بقسم طب أسنان األطفال والتقويم. ئة" بمشاركة  الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيTreatment plan guidelinesـ ورشة عمل 3

   .المعاونة بقسم طب أسنان األطفال والتقويم طالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة( للoral cancerللتوعية بسرطان الفم ) ورشة عملـ 4

 للعاملين بالكلية.  بمكافحة العدوى ة ورشة عمل للتوعي ـ 5

من خالل دعم األبحاث العلمية الحديثة فى مجال طب األسنان يتم والخدمات المجتمعية:  أنشطة البحث العلمى الموجهة لتنمية البيئة

 طب األسنان لاالستفادة من األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس في األنشطة التعليمية لتطوير المقررات الدراسية للبرنامج التعليمي 

 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةومشاركة أعضا (12/3/4مرفق ) دراسية () بإضافة جزء من أبحاث حديثة ضمن محتوى المقرارات ال

 (12/3/6مرفق ) مشاركة الطالب في المؤتمرات العلمية المحلية والدوليةو،  (12/3/5مرفق ) في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية

- Egypt Tooth  fairy -Esthetic by Nile Door step event   

Oral health day event  - ADEEC Dubai - 

General Pathology conference- 

 

 (12/3/7مرفق ) داخل و خارج حرم الجامعة : أنشطة متنوعةتنفيذ 

 زيارة لدارأيتام ـ 1

 ء هيئة التدريس بالكليةمعرض خيري للمالبس سنوياً داخل الحرم الجامعي يشارك فيه الطالب وأعضاـ 2

 األزبكية بحرم الجامعة سنوياً ستضافة معرض الكتاب ومعرض سورإـ 3

 تتراوحالعناية الصحية للفم واألسنان مجانا بأعداد   يف تقدم مستشفى األسنان بالكلية خدمات متميزة خدمات مستشفى األسنان بالكلية:

واستخراج  مجانا الجامعة ىإل (مدينة العاشر ـ بلبيس) يضى من أماكنهم السكنية فيوميا ويتم نقل المترددين من المر (800ـ  700من )

 (12/3/8مرفق ) تقارير سنوية عن هذه الخدمات
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فى إطار سعي الجامعة والكلية لتقديم خدمات مجتمعية تثقيفية ووقائية طفال المجتمع :  أرش العمل لتوعية ومشروع القوافل الطبية و

مشاركة فى مشروع للبدعم مادى وإدارى مقدم من قيادات الجامعة  ب األسنان تم إنشاء مشروع القوافل الطبيةوعالجية فى مجال ط

 (12/3/9مرفق ) .لرعاية صحة الفم واألسنان للمجتمع القوافل الطبية

ية  المجتمع بصحة الفم عمل لتوعالذى يتضمن ورش مشروع القوافل الطبية  قامت الكلية بتفعيلفعاليات مشروع القوافل الطبية : 

نطاق القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والمحافظين لدعوة بواألسنان بقرى ومراكز 

 (12/3/10مرفق )الكلية لتنفيذ القوافل الطبية 

  المجتمع : رش العمل لتوعية وتقارير وفعاليات ممارسات مشروع القوافل الطبية و

وإعداد  (12/3/11مرفق )يتم التنسيق بين الكلية والمؤسسات والجمعيات الخيرية من خالل المراسالت لدعوة الكلية لتنفيذ القوافل الطبية 

 (12/3/12مرفق ) عن فعاليات ممارسات القوافل الطبية وورش العمل والتى تضمنت :تقرير 

بدعوة من جمعية  29/11/2018بيس محافظة الشرقية وذلك يوم الخميس الموافق قافلة لعالج األسنان لعزبة الشيخ عيسي بمركز بلـ 1

  .ورش عمل لألطفال لشرح كيفية الحفاظ على األسنان واألكل الصحي 6عدد محمود خميس ـ بلبيس شرقية باإلضافة ل

إبراهيم أ.د .بدعوة من مؤسسة  3/12/2018قافلة لعالج األسنان لقرية الودي بمركز الصف محافظة الجيزة وذلك يوم اإلثنين الموافق ـ 2

  .ورش عمل لألطفال لشرح كيفية الحفاظ على األسنان واألكل الصحي 7بدران الخيرية باإلضافة لتنظيم عدد 

بدعوة من جمعية محمود  6/12/2018قافلة لعالج األسنان لعزبة حمد بمركز بلبيس محافظة الشرقية وذلك يوم الخميس الموافق ـ 3

 .ورش عمل لألطفال لشرح كيفية الحفاظ على األسنان واألكل الصحي 5بلبيس شرقية وعدد  خميس ـ

ورش عمل  8وعدد  13/12/2018ـ قافلة لعالج األسنان للبر الشرقي بمركز بلبيس محافظة الشرقية وذلك يوم الخميس الموافق 4

 .لألطفال لشرح كيفية الحفاظ على األسنان واألكل الصحي

لعالجية الخاصة إلي محافظة مطروح للمشاركة في خدمة المجتمع بعالج الحاالت الموجودة في واحة سيوة مع توفير قيادات القافلة اـ 5

ن صداها قد جعل محافظ مطروح أإال  5/1/2019ن تعود يوم أالجامعة والكلية كل اإلحتياجات الالزمة للقافلة التي كان من المعد لها 

ورش عمل لألطفال لشرح كيفية الحفاظ  10وعقد عدد  8/1/2019في مطروح حتي يوم  باستمرارتواجدها اللواء/ مجدي الغربلي يطالب

 على األسنان واألكل الصحي.

القافلة العالجية لمدينة مرسى مطروح وذلك للمشاركة في خدمة المجتمع بعالج الحاالت الموجودة هناك وقد إستغرقت مدة القافلة ـ 6

  .8/1/2019حتى يوم الثالثاء الموافق  5/1/2019ة إلى القاهرة من يوم السبت الموافق ثالثة أيام حتى العود

س الخيرية لتجوب العديد من المناطق في يوتستمر الكلية فى القيام بقوافل طبية لرعاية الفم واألسنان  بدعم من مؤسسة محمد فريد خم

 .محافظات الجمهورية لتقديم خدماتها لهم بدون مقابل

 

 

  مجهزة ( لرعاية صحة الفم واألسنان: دة أسنان متنقلة )سيارةعيا

من مجلس أمنائها برفع قدر من المعاناة عن كاهل مصر لمساعدة غيرالقادرين إيمانا بناء على توجيهات إدارة الجامعة البريطانية في 

وتكليف كلية  (12/3/13مرفق ) ادة األسنان المتنقلة(متنقلة )سيارة عي ضافة عيادةتم حديثا إ ين، وأهمية المشاركة المجتمعية  ،الكادح

المجانية والعالج لهذه الشريحة من المجتمع في القرى والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية  اتصوبتقديم الكشف والفح طب األسنان
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وقرى الشرقية حتى محافظة مدن خدمات التشخيص والعالج لصحة الفم واألسنان للمجتمع المحيط بالقاهرة الكبرى ووتنقل  المتميزة

 (12/3/14مرفق )واحة سيوة مطروح و

 وتنفيذ برامجها.ي صنع القرار ودعم موارد الكلية ل لألطراف المجتمعية فعاللكلية آليات لتمثيل ف 12/4مؤشر 

قامت الكلية بإعداد : تخاذهاالمجالس واللجان التي يشارك فيها األطراف المجتمعية والموضوعات التي تم طرحها والقرارات التي تم ا

، ( 12/4/1مرفق ) 4/2017 /16صنع القرار بالكلية وإعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  يات التنفيذية لمشاركة األطراف المجتمعية فى اآلل

 (12/4/2) مرفقاألطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية خالل االعوام السابقة  ةفعاليات مشاركوإعداد تقاريرعن 

 ويشاركون بالحوار والمناقشة وتقديم األفكار والمقترحات لتطويرالبرنامج التعليمى : ث يمثل مجلس الكلية من الخارجحي

 أ.د. محمد قنـــــــــــاوى              رئيس جامعة المنصورة سابقاـ 1

   شمس   عميد كلية طب أسنان جامعة عين             أ.د. محمد ضياء الدين ـ   2

 (12/4/3مرفق )مشاركة األطراف المجتمعية فى صياغة رؤية ورسالة الكلية داخليا وخارجيا ـ 3

 داخليا وخارجيا (2022ـ 2017) لخطة الكلية اإلستراتيجية مشاركة األطراف المجتمعية فى التحليل البيئيـ 4

 (12/4/4مرفق ) األهداف اإلستراتيجيةويات والغا يرؤية ورسالة ونتائج التحليل البيئـ لقاءات عرض  ومناقشة 5

 أوجه مشاركة األطراف المجتمعية بالكلية لالستفادة وتبادل الخبرات

 (12/4/5مرفق ) وعدد من رؤساء الجامعات إلى الكلية والمستشفى ي* زيارة وزير التعليم العال

 (12/4/6مرفق )والمستشفى  إلى الكلية  سو* زيارة وزير األوقاف د.محمد مختار جمعة والبابا تواضر

 (12/4/7مرفق )بمصر إلى الكلية والمستشفى  يزيارة السفير البريطان* 

 (12/4/8مرفق )لطب األسنان  ي* زيارة أ.د. كاترين كيل رئيسة اإلتحاد الدول

 (12/4/9مرفق )* دعوة  األطراف الخارجية فى حفل الخريجين سنويا 

 (12/4/10مرفق ) الجامعة سنوياً  التوظيف الذي تنظمه ليومت الصلة بدراسة طب األسنان ذا يالمجتمع المدن* مشاركة مؤسسات 

 تفاعل ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمؤسسات المجتمع المدنى :

مؤسسات فى  زالطالب و أطباء اإلمتيا،الهيئة المعاونة ،أعضاء هيئة التدريس ،القيادات األكاديمية بالكلية  تفاعل ومشاركةنماذج ل

 (12/4/11مرفق ) المجتمع المدني

 ـ عميد الكلية1

 ـ عميد عمداء كليات طب األسنان فى أفريقيا                  

 تحاد العربى لطب األسنان )المنظمة ـ الرسمية لجامعة الدول العربية(ـ أمين مشارك فى اإل 

 رئيس تحرير المجلة المصرية لطب األسنانـ رئيس جمعية الجراحين لطب األسنان                    ـ 

 ـ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2

 عضو المجلس القومى للمرأة العربية  فى البحث العلمي 

 ـ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث3

 حتياجات الخاصة .المصرية        ـ عضوالجمعية المصرية لطب أسنان األطفال وذوي اإل االطفال اسنان طب جمعيةعضو ـ 

              ـ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة4
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 عضو الجمعية المصرية لعلم األنسجة والخالياـ         ـ عضو جمعية طب اسنان األطفال المصرية

 ـ عضو جمعية الجراحين لطب األسنان

 من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ستفادةللكلية  وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واإل  12/5

منها نموذج ستطالع آراء األطراف المجتمعية نماذج إل أعدت الكلية الوسائل المستخدمة في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل:

(  12/5/1مرفق )الرعاية  المترددين يوميا على مستشفى الكلية لتلقي ي، ونموذج إستطالع رأقياس رضا المستفيدين من خدمات الكلية

التصحيحية بناءا على النتائج  اءاتإستطالع للمترددين على مستشفى الكلية ، وآراء المراكز والمستشفيات الطبية وإتخاذ األجروإجراء 

 (  12/5/2مرفق )بهدف اإلستفادة منها والوقوف على أهم النقاط التي تحتاج إلى تعزيز 

من الخدمات المجتمعية التى دين  يإحصائية بتطورنتائج قياس رضا المستفب والمشاركة المجتمعية بإعداد لجنة التوعية والتدريوقد قامت 

ستفادة لتفعيل اإل قائمة الفرص المتاحة للكليةوإعداد ،  , ( 12/5/3مرفق ) خالل السنوات الماضية والدالالت والمؤشرات الكليةتقدمها 

ستثمارها لنتائج تطور رضا المستفيدين وإعتمادها بمجلس الكلية إتطالعات رضا المستفيدين وسإجراءات التصحيحية بناءا على من اإل

 (12/5/4مرفق ) 9/2019/  8بتاريخ 

مشكالت المجتمعية وخاصة للالمتابعة الدقيقة :  نتائج قياس رضا المستفيدين من خدمات الكلية وجه استفادة الكلية من أراء وتعليقاتأ

والعمل ،حتكاك الدائم مع مختلف فئات المجتمع عن طريق الزيارات الميدانية والقوافل الطبية األسنان من خالل اإلرعاية صحة الفم و

المستمر على التطوير والتحسين المستمر فى الخدمات التى تقدمها مستشفى طب األسنان بالكلية للمترددين من المرضى لكسب ثقة 

كوالت تعاون بين الكلية والمؤسسات المختلفة المحيطة بالموقع والتنسيق لعقد بروتو الكليةا المجتمع فى الرعاية الصحية التى تقدمه

خاصة خبرات مصرية( لإلستفادة من المشاركة فى صنع القرارات الكمشاركة االطراف المجتمعية فى مجالس الكلية )،وللكلية  يالجغراف

للطالب ) سنة  يالتدريب الميدان مؤسسات ومراكز طب الفم واألسنان فىالوة مشاركة األطراف المجتمعيباألنشطة التعليمية بالكلية،و

 (12/5/5مرفق ) يالملتقى التوظيفى السنوفى  ذات العالقة بالكلية سوق العمل يمشاركة ممثل، و اإلمتياز(

 أبرز نقاط التميز والتنافسية:  

 المجتمع من العالج والرعاية والتوعية والوقاية بأمراض الفم واألسنان خطة تنفيذية سنوية لخدمة المجتمع بناءا على دراسة إحتياجات •

إحتياجات المجتمع المحيط تضمنت طرح إستبيانات وتحليلها ورأي جهات التوظيف وسوق العمل وسائل وآليات لتحدد الكلية  •

 .والمترددين من المرضى على مستشفى الكلية يوميا

لتنفيذ القوافل الطبية والزيارات الميدانية للتوعية اللجان المتخصصة بالكلية تحت سلطة عميد الكلية ضمن منسق الكلية لخدمة المجتمع  •

    .التثقيفية لمؤسسات المجتمع المحيط 

 .لجان التنفيذية بوحدة ضمان الجودة بالكليةاللجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية أحد  •

نشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة )للطالب ـ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ـ سنوية ألممارسات قائمة برامج التوعية و •

 لرعاية صحة الفم واألسنان تنفيذا لخطتها اإلستراتيجية وتنمية الوعى الصحى ل أعضاءالجهاز اإلدارى ـ المجتمع المدنى

 العناية الصحية للفم واألسنان مجانا ( فى800ـ  700واح ) من راتعداد تالكلية تقدم خدمات متميزة يوميا ألمستشفى األسنان ب •

 طفال المجتمع أرش العمل لتوعية ومشروع القوافل الطبية و •

  عيادات أسنان متنقلة )سيارة عيادة األسنان المتنقلة( •

 زيارة ميدانية  تثقيفية للمدارس •

 يئة المعاونة  في المؤتمرات العلمية المحلية والدوليةمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهو أنشطة البحث العلمي •

 مشاركة الطالب في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية •

 ليات التنفيذية لمشاركة األطراف المجتمعية فى صنع القرار بالكليةاآل •

 تمن رجال الدولة واألطراف المجتمعية بالكلية لالستفادة وتبادل الخبرا ةمشاركة مستمر •

وتحليل رؤية ورسالة الكلية ومشاركة  األطراف الخارجية فى إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية من خالل عرض ومناقشة لصياغة  •
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 البيئة الخارجية

 يوم التوظيف الذي تنظمه الجامعة سنوياً و دعوة  األطراف الخارجية فى حفل الخريجين سنويا  •

 تمعية و وأوجه االستفادة منهاستطالع آراء األطراف المجال نماذج •

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

  المحيط المجتمعب للمدارس الميدانية الزيارات فى التوسع •

  الكلية بمستشفى واألسنان الفم بصحة التوعية لوحات عدد زيادة •
 

 

 

 للكلية خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.( 12/1) المؤشر

 المرفقــــات واألدلة رقم المرفق م

واألهداف  ـ صورة من الغاية الثالثة :بالجامعة البريطانية فى مصر  كلية طب األسنانـ رؤية ورسالة  (12/1/1)  1
 البيئة .مجال خدمة المجتمع وتنمية في  الكليةسياسات ـ     اإلستراتيجية

 ومحضرمجلس الكلية  2022ـ2017 الكليةخدمة المجتمع وتنمية البيئة بإستراتيجية وثيقة خطوات إعداد خطة  (12/1/2)  2

 خدمة المجتمعلاالحتياجات واألولويات الحقيقية اآلليات والوسائل العلمية التى تتبعها الكلية لتحديد وتنفيذ وثيقة  (12/1/3)  3

 (2017/2022) .غاية خدمة المجتمع وتنمية البيئة() الكليةلتطبيق استراتيجة الخطة التنفيذية  (12/1/4)  4

 الكلية  خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطبيق استراتيجة الخطط التنفيذية التفصيلية السنوية النشطة (12/1/5)  5
 والتقرير السنوى عن كل خطة ( 2018/2019، 2017/2018)

 مستندات ورش عمل عن دور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومطويات التوعية  (12/1/6)  6

ألخصائي المعامل وتمريض األسنان فى خدمة  تثقيفية للتوعية بأنشطة خدمة المجتمعمستندات ورش العمل ال (12/1/7)  7
 المجتمع ومكافحة العدوى ومطويات التوعية

 لقاءات تعريف الطالب واطباء اإلمتياز بأهمية المشاركة فى القوافل الطبية وتوعية المجتمعمستندات  (12/1/8)  8

 ـ نماذج من نشرات التوعية للمترددين على مستشفى الكلية (12/1/9)  9
 ـ نماذج من نشرات توعية األطفال بصحة الفم واألسنان بالقوافل الطبية

 يفية ونشرات التوعية لطالب المدارس المحيطة نماذج من الزيارات التثق (12/1/10)  10

 لة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.للكلية كيانات فعا( 12/2المؤشر )

 Center for community and consulting ـ قرار انشاء مركز لخدمة المجتمع والخدمات االستشارية  (12/2/1)  11

 ) صفحته اإللكترونية للمركز( تشارية خدمة المجتمع والخدمات االسـ مهام مركز 

 منسق الكلية لخدمة المجتمع ومهامه وإختصاصاته (12/2/2)  12

 ـ الهيكل التنظيمى وتشكيل ومهام واختصاصات لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية بالكلية (12/2/3)  13
 مع  ـ الهيكل التنظيمى وتشكيل ومهام واختصاصات لجنة خدمة المجت

 التقارير الدورية ألنشطة لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية بالكلية لثالث سنوات (12/2/4)  14

 للكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.( 12/3المؤشر )

أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) للطالب ـ أعضاء هيئةالتدريس والهيئة ممارسات قائمة برامج التوعية و (12/3/1)  15
،  2017/2018،  2016/2017لثالث سنوات المعاونة ـ أعضاءالجهاز اإلدارى ـ المجتمع المدنى 

2018/2019 

 عيات ومؤسسات المجتمع قائمة بروتوكالت التعاون واإلتفاقيات مع مؤسسات ذات العالقة بدراسة الكلية والجم (12/3/2)  16

 مستندات األنشطة التعليمية والتدريبية ) الندوات و ورش عمل  ( (12/3/3)  17

 مستندات أنشطة البحث العلمى الموجهة لتنمية البيئة والخدمات المجتمعية (12/3/4)  18

 ت العلمية المحلية والدوليةنماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرا (12/3/5)  19

 نماذج مشاركة الطالب في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية (12/3/6)  20

 نماذج من األنشطة المتنوعة داخل وخارج حرم الجامعة (12/3/7)  21

 التقارير السنوية عن خدمات مستشفى األسنان بالكلية بالحرم الجامعى   (12/3/8)  22

 نشاء مشروع القوافل الطبية لرعاية صحة الفم واألسنان للمجتمعإقرار (12/3/9)  23
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 نماذج من الدعم المقدم من قيادات الجامعة وتكليفات قيادة الكلية بالمشاركة فى مشروع القوافل الطبية (12/3/10)  24

 ة لتنفيذ القوافل الطبية نماذج من مخاطبات المؤسسات والجمعيات الخيرية  لدعوة الكلي (12/3/11)  25

 المجتمع )ملف منفصل( و ورش العمل لتوعية ملف تقارير وفعاليات ممارسات مشروع القوافل الطبية  (12/3/12)  26

 للمجتمع المحيط قرارإنشاء عيادة األسنان المتنقلة )سيارة عيادة األسنان المتنقلة( لرعاية صحة الفم واألسنان (12/3/13)  27

 )سيارة عيادة األسنان المتنقلة ( لرعاية صحة الفم واألسنان )ملف منفصل(ملف زيارات وفعاليات ممارسات  (12/3/14)  28

 وتنفيذ برامجها. لكليةللكلية آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد ا (12/4المؤشر )

 .ومحضرمجلس الكليةركة األطراف المجتمعية  فى صنع القرار بالكلية اآلليات التنفيذية لمشا وثيقة (12/4/1) 29
 قرارات تشكيل مجالس الكلية تتضمن أعضاء من الخارج.

 .ومحضرمجلس الكليةاألطراف المجتمعية فى انشطة الكلية خالل االعوام السابقة فعاليات مشاركات  تقاريرعن (12/4/2) 30

 ركة األطراف المجتمعية فى صياغة رؤية ورسالة الكلية داخليا وخارجيا حصائية مشاإصورة من  (12/4/3) 31
 2022ـ 2017حصائية مشاركة األطراف المجتمعية فى التحليل البيئي لخطة الكلية اإلستراتيجية إصورة من 

 داخليا وخارجيا

 ات األهداف اإلستراتيجية للكليةوالغاي يرؤية ورسالة ونتائج التحليل البيئصورة من تقرير مناقشة وعرض  (12/4/4) 32

 نماذج من فعاليات زيارة وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات إلى الكلية والمستشفى (12/4/5) 33

 فعاليات زيارة وزير األوقاف د. محمد مختار جمعة  والبابا تواضرس إلى الكلية والمستشفى   (12/4/6) 34

 بمصر إلى الكلية والمستشفى  يالسفير البريطان فعاليات زيارة (12/4/7) 35

 لطب األسنان يفعاليات زيارة أ.د. كاترين كيل رئيسة اإلتحاد الدول (12/4/8) 36

 حفل الخريجين سنويا فعالياتدعوة  األطراف الخارجية فى  (12/4/9) 37

 ن فى يوم التوظيف الذي تنظمه الجامعة سنويًانماذج من مشاركة ممثلي  المؤسسات ذات العالقة بطب األسنا (12/4/10) 38

, الهيئة المعاونة , أعضاء هيئة التدريس , الطالب القيادات األكاديمية بالكلية  تفاعل ومشاركةنماذج ل (12/4/11) 39
 يفى مؤسسات المجتمع المدن و أطباء اإلمتياز

 فادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةللكلية وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالست (12/5المؤشر )

ـ نموذج قياس رضا المترددين . ومحضرمجلس الكلية نماذج قياس رضا المستفيدين من خدمات الكلية وثيقة (12/5/1) 40
 من المرضى على مستشفى الكليةـ نموذج قياس رضا المستفيدين من برنامج طب األسنان

 لثالث سنوات  المستفيدين من خدمات الكليةنتائج قياس رضا  (12/5/2) 41
 جراءات التصحيحيةواإل  2018/2019،  2017/2018،  2016/2017

خالل السنوات  الكليةمن الخدمات المجتمعية التى تقدمها إحصائية بتطورنتائج قياس رضا المستفدين   وثيقة  (12/5/3) 42
 .  الماضية والدالالت والمؤشرات

ستطالعات رضا المستفيدين إجراءات التصحيحية بناءا على لتفعيل االستفادة من اإل قائمة الفرص المتاحة للكلية وثيقة (12/5/4) 43
 ومجلس الكلية . واستثمارها لنتائج تطور رضا المستفيدين

 لكلية لثالث سنوات نتائج قياس رضا المستفيدين من خدمات ا أوجه استفادة الكلية من أراء وتعليقات (12/5/5) 44
2016/2017  ،2017/2018  ،2018/2019   
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