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تقرير االنجاز و المتابعة و التقويم للعام 1028-1027
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

األنشطة التنفيذية
تشكيل لجنة لمراجعة
وتحديث الهيكل التنظيمي
للكلية

 / 2كلية طب األسنان جامعة فاروس مؤسسة علمية رائدة في مجال طب األسنان

 1/1تأهيل الكلية للحصول علي االعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة و االعتماد
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مناقشة الهيكل التنظيمي
الحالي واقتراح التعديالت
في ضوء رؤية ورسالة
الكلية وأهدافها اإلستراتيجية
اعتماد الهيكل التنظيمي
وإعالنه
استكمال التوصيف الوظيفي
لكافة الوظائف المستحدثة
بالهيكل التنظيمي للكلية .
استكمال الهيكل التنظيمي
لمختلف القطاعات األكاديمية
واإلدارية وفقًا لرؤية ورسالة
الكلية .
تشكككيل فريككد إلعككداد معككايير
الدراسة الذاتية
وضككككن وتنفيككككذ نظككككام دوري
للمتابعككة لضككمان اسككتمرارية
نظم ضمان الجودة
اسككتكمال التجهيككاات الماديككة
بوحدة ضمان الجودة
مراجعة وتحديث الالئحة
الداخلية لوحدة ضمان الجودة
.
عقد ورش عمل للتوعية
بالمعايير األكاديمية ألعضاء
هيئة التدريس والهيئة
المعاونة
مراجعة واعتماد توصيف
المقررات الدراسية وكذلك
مصفوفة المهارات الخاصة
بالمقررات.
مراجعة وتحديث توصيف
ومصفوفة البرامج وفقا ل
ARS & NARS

%

تم
انجازه
√

جاري
انجازه

لم يتم
انجازه

أسباب عدم االنجاز و
اإلجراءات التصحيحية
-

111
√

تم استكمال الهيكل التنظيمي

111
√

تم اعتماد الهيكل الحالى

111
√

تم إعداد التوصيف الوظيفي

111
√

تم استكمال الهيكل التنظيمي
111
√

تم تشكيل فريد اإلعداد

111
√

111
111

√

تم االنتهاء من التجهيا

√

111
√

111
√

-

111
√

111

تم مراجعة وتحديث توصيف
 NARSفقط
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الغايات
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األهداف
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األنشطة التنفيذية
مراجعة البرامج والمقررات
الدراسية داخليا وخارجيا
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
في ضوء تقارير المراجعة
الداخلية والخارجية
مراجعة تقارير البرامج
السنوية و خطط التعايا
قياس مستوى الرضا
الوظيفي لمختلف الفئات
تنفيذ وسائل للنهوض
بمستوى الرضا الوظيفي
تحديد االحتياجات العددية
من أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم .
استيفاء نسبة أعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة
إلى الطالب من المعدالت
المرجعية
التأكد من مالئمة التخصص
العلمي لعضو هيئة التدريس
من المقررات الدراسية التي
يشارك في تدريسها عند
إعداد الخطة التدريسية للكلية
و القسم العلمي.
قياس آراء أعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة
عن
( بيئة العمل و العدالة في
توزين العبء التدريسي و
اإلشراف و غيرها )
وتحليلها  ،واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية
 32/1/1مراجعة وتحديث
معايير اختيار القيادات
األكاديمية واإلدارية .
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%

تم
انجازه

111

√

111

√

111

√

111
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انجازه

انجازه

التصحيحية

√
√

01

يتم دراسة بعض اإلجراءات
تصحيحية

√

-

111
√

01
-

√

111

√

جاري عمل استبيان

01

√

111
√

 32/1/1مراجعة وتحديث
دليل الطالب للكلية

جاري

لم يتم

أسباب عدم االنجاز و اإلجراءات

111

جامـــعة فــاروس
كلية طب األسنان
وحدة ضمان الجودة
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

األنشطة التنفيذية
وضن آلية للشكاوى
والمقترحات

 3/1تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لمواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم و التعلم.
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تقييم أداء القيادات وفق
معايير و مؤشرات تقييم
موضوعية و بمشاركة
األطراف المعنية في عملية
التقييم.
وضع آليات فاعلة للتعامل
مع مشكالت التعليم والتعلم
تطوير الموقع االلكتروني
للكلية
حصر وتحديد االحتياجات
التدريبية لمختلف الفئات
سنويا
وضن خطة تدريب سنوية
لتنمية القدرات لمختلف
الفئات .
 2/3/1تنفيذ خطة التدريب
ألعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة و اإلداريين .
قياس مردود التدريب
مراجعة وتحديث إستراتيجية
التدريس والتعلم
وضن آلية متابعة إستراتجية
التعليم والتعلم.
متابعة مدى تطبيد
إستراتيجية التدريس والتعلم
وضن آلية فعالة لتوثيد نتائج
االمتحانات .
وضن قواعد موثقة للتعامل
من تظلمات الطالب من
نتائج االمتحانات  ،وإعالنها
ومتابعة تطبيقها
دراسة معدل تطور نسب
النجاح للمستويات المختلفة
للمرحلة الجامعية األولى
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%
111

تم
انجازه

جاري
انجازه

لم يتم
انجازه

أسباب عدم االنجاز و اإلجراءات
التصحيحية

√
√

111

111

√
√

09
111

√

111

√

111

√

√

01

جارى تطوير الموقع االلكتروني
للكلية

مازال العمل قائم على قياس
المردود

111

√

111

√

111

√

111

√

-

111

√

-

111

√

-

جامـــعة فــاروس
كلية طب األسنان
وحدة ضمان الجودة
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

 /1تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

1/3االهتمام بمجاالت البحث العلمي و تحفيا أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث العلمية ونشرها و تنظيم
المؤتمرات و الندوات العلمية.
 3/3العمل
علي تفعيل
الشراكات
وتطوير
العالقات من
كليات طب
األسنان و
مؤسسات
البحث العلمي
محليا و
إقليميا ودوليا
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األنشطة التنفيذية
دراسةةةةةة لتحديةةةةةد احتياجةةةةةات
المجتمةةةةةةةع مةةةةةةة البحةةةةةةةو
التطبيقية.
تحةةدي ةطةةة البح ة العلم ةي
لمواكبةةة المسةةتجدات العالميةةة
ومتابعة تنفيذها.
تحفيز أعضاء هيئة التةدري
للمشةةةةاركة فةةةةي المةةةةؤتمرات
الدولية و النشر فةي دوريةات
عالمية
تنظيم مؤتمر علمي سنويا
دراسكككة لتحديكككد االحتياجكككات
الفعليككة للمعامككل البحفيككة فككي
التخصصات المختلفة
وضككن خطككة لتحككديث وإمككداد
المعامكككل البحفيكككة باإلمكانكككات
الداعمككككككة للبحككككككث العلمككككككي
لمختلف التخصصات .
وضككككككككن وتفعيككككككككل ميفككككككككاق
ألخالقيككككات البحككككث العلمككككي
وحمايكككككككة حقكككككككوق الملكيكككككككة
الفكرية
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%

انجازه

01
01

انجازه

انجازه

التصحيحية

√

جاري عمل بيان بالبحوث التطبيقية
تبعًا الحتياجات المجتمن

√

جاري عمل ةطة البح العلمي

√

111

√

1
200

مازال العمل قائم على تنظيم
مؤتمر علمي سنويا

√

√

111
√

111

إنشككاء قاعككدة بيانككات لإلنتككا
البحفي بالكلية

01

دراسككككة معككككدل تطككككور اإلنتككككا
البحفكككككي للمؤسسكككككة (ل عكككككوام
الفالثكككككة الماضكككككية) و متوسكككككط
اإلنتكا ألعضكاء هيئكة التككدريس
و متوسط النشر الدولي .

05

إقامككة شككراكات بحفيككة مفعلككة
محليا ودوليا.

تم

جاري

لم يتم

أسباب عدم االنجاز و اإلجراءات

√

جارى إنشاء قاعدة بيانات

√

111

تفعيل االتفاقيات المبرمة مكن
جامعات دولية لتبادل الطالب
و أعضاء هيئة التدريس

جارى دراسة المعدل
√

جامعة Pacific
√

1

لم يتم عمل اتفاقيات

جامـــعة فــاروس
كلية طب األسنان
وحدة ضمان الجودة
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

 2/3تأهيل الطالب علي مستوي البكالوريوس و الدراسات العليا في مجال علوم طب الفم و األسنان
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األنشطة التنفيذية
وضن آليات الكتشاف
الطالب المتعفرين
والموهوبين والمتمياين
مكافآت للطلبة المتفوقين و
تشجين الطالب على حضور
دورات بمركا اإلعداد
المهني و ريادة األعمال
مجدولة
سنوية
خطط
في
الطالبية
ل نشطة
المجاالت الرياضية والفقافية
واالجتماعية .
وضن آلية لمشاركة الطالب
األنشطة
مختلف
في
الطالبية.
تعايا الدعم المادي
واالجتماعي للطالب
قياس آراء الطالب باستخدام
الوسائل المناسبة (مفل
استبيانات ولقاءات وغيرها)
واتخاذ ما يلام من إجراءات
تصحيحية .
تشككككيل لجنكككة لوضكككن الئحكككة
لبرامج الدراسكات العليكا وفقكا
الحتياجات سوق العمل.
دراسة االحتياجات المجتمعية
وسوق العمل الختيكار بكرامج
للدراسات العليا
مراجعكككككككة الئحكككككككة بكككككككرامج
الدراسككككككات العليككككككا داخليًككككككا
وخارجيًا.

Pharos University
Faculty of Dentistry
Quality Assurance Unit

%
111

تم
انجازه

جاري
انجازه

√

لم يتم
انجازه

أسباب عدم االنجاز و
اإلجراءات التصحيحية
اإلرشاد االكاديمى

√

01

سيتم استكمال البيانات الخاصة
بالطلبة
√

111

111

√

√

01

في حاجة لمايد من الدعم
√

-

111
√

111
√

111
√

111

اعتمككاد الالئحككة مككن المجلككس
األعلى للجامعات.

111

إعككككداد المعككككايير األكاديميككككة
المرجعية  ARSواعتمادها.
توصيف البرامج والمقكررات
الدراسكككية لبكككرامج الدراسكككات
العليا.
وضككن خطككة لتسككويد بككرامج
الدراسككككككات العليككككككا داخليًككككككا
وخارجيًا .

111

√

111

√

111

√

√

تم إنشاء دراسات عليا
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الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

 /3التوسع في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 1/2تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية و تنمية
البيئة
 3/2التواصل من خريجي الكلية
وإتاحة فرص التعليم المستمر من
اجل تطوير خبراتهم المهنية و
البحفية.

 / 4رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي
للكلية

 1/2التحديث المستمر للبنية التحتية من اجل توفير البيئة
المناسبة للعملية التعليمية و التدريسية.
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األنشطة التنفيذية
دراسة لتحديد االحتياجات
المجتمعية
وضن وتنفيذ خطة سنوية
لتنمية البيئة وخدمة المجتمن
تلبي احتياجاته وأولوياته
التوعية بأنشطة خدمة
المجتمن وتنمية البيئة داخليا
وخارجيا
تفعيل المشاركة المجتمعية
في صنن القرار وتنفيذ
برامجها
قياس مدى رضا المجتمن
ومنظمات سوق العمل على
الخدمات المقدمة.
تحليل نتائج رضا المجتمن
واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة
تشكيل لجنة  /وحدة لمتابعة
الخريجين
إنشاء قاعدة بيانات لخريجي
الكلية
تنظيم ملتقي توظيفي
للخريجين
تنظيم دورات تدريبية
لالرتقاء بخريجي كلية طب
األسنان
اسكككتيفاء معكككايير المسكككاحات
والتجهيككككاات والمواصككككفات
العامككككة للمبكككككاني والمرافكككككد
وقاعككات التككدريس والمعامككل
وفقككا لطبيعككة نشككاط الكليككة و
ألعداد الطالب .
وضككن وتنفيككذ خطككة لصككيانة
المباني والمرافد يتم بصورة
دورية
وضكن خطكة إلدارة األزمكات
والكوارث بالكلية
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%
111

تم
انجازه

جاري
انجازه

لم يتم
انجازه

√
√

جارى العمل على إتمام خطة
لخدمة المجتمن

√

تم البدء فى بعض الدورات
تدريبية والندوات

√

جارى عمل اتفاقيات التعاون
والشراكة من مؤسسات المجتمن

01

جارى عمل استبيانات ،لقاءات،
مقابالت

√

111

جارى قياس نسبة الرضا عن
الخدمات المجتمعية

√

01
√

01
200

جارى تشكيل اللجنة
√

1

1
√

111

111

√

√

111

التصحيحية
-

01

01

أسباب عدم االنجاز و اإلجراءات

√

لم يتم تنظيم ملتقي توظيفي
للخريجين

√

لم يتم تنظيم دورات تدريبية
لالرتقاء بخريجي كلية طب
األسنان

جامـــعة فــاروس
كلية طب األسنان
وحدة ضمان الجودة
الغايات
النهائية
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األهداف
اإلستراتيجية

األنشطة التنفيذية
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%

تم

جاري

لم يتم

أسباب عدم االنجاز و اإلجراءات

انجازه

انجازه

انجازه

التصحيحية

√

تاويكككككد المكتبكككككة بالكتكككككب و
المراجن و الكدوريات العلميكة
الحديفة

91

وضن واعتماد ميفاق أخالقكي
يحكم جميكن ممارسكات داخكل
الكلية

111

نشر مبادئ الميفاق األخالقكي
بككين الطككالب وأعضككاء هيئككة
التدريس و الهيئة المعاونة

111

جارى العمل على تاويد المكتبة
بالكتب

√

√

تم نشر مبادئ الميفاق األخالقي

جامـــعة فــاروس
كلية طب األسنان
وحدة ضمان الجودة
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تقرير متابعة الخطة التنفيذية للعام الجامعي 1028 -1027
تم إعداد تقرير االنجاز و المتابعة و التقويم للعام الخامس من الخطة اإلستراتيجية و الذي جاء فيه انه تم انجاز معظم
األنشطة التنفيذية المخطط لها في الخطة التنفيذية لهذا العام و كان ابرز األنشطة التنفيذية تنفيذ اتفاقية تبادل الطالبي
من جامعة فنلندا  ،معرفة في تسجيل موقن بنك المعرفة ليتم االستفادة منه ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و
الطالب

نشاط تنفيذي لم يتم انجازه كليا

اإلجراء التصحيحي

استيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة نظرا لايادة أعداد الطلبة المقبولين يتم العمل علي
إلى الطالب من المعدالت المرجعية

استيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

تطوير الموقن االلكتروني للكلية

دراسة لتطوير الموقن االلكتروني بالكلية

تطوير خدمة المكتبات وإدخال خدمة المكتبة دراسة زيادة أعداد الكتب الموجودة بالمكتبة
االلكترونية

مدير وحدة ضمان الجودة
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عميد الكلية

