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 لوحدة ضمان الجودة سنويتقرير ال

 6102 /6102الجامعيعن العام 
  

 ورسالتها وأهدافها : الكليةرؤية 

تعليم  طب األسنان محلياا  و  فيجامعة فاروس أن تكون رائدة  –تتطلع كلية طب األسنان  :الكليةرؤية 

ساتم  و تنماي قادرات طا  اا إقليميا و دوليا لتلبية احتياجات المجتمع وان تواكب التطور التكنولاوجي الم

 و البحثية و القيادية. التعليمية و الم نية

جامعة فاروس إلعداد خ يجين مؤهلين علميا و م نيا  –تسعي كلية طب األسنان  : الكليةرسالة 

سوق العمل محليا و إقليميا و ذلك من خال التكامل  ين القدرات  فيلمواكبة التطور التكنولوجي للمنافسة 

 .مجال طب الفم و األسنان في يمية و الم ارات البحثية و التطبيقية لتقديم خدمات صحية للمجتمعالتعل

  -: للكليةاإلستراتيجية  هدا األ

 .تأهيل الكلية للحصول علي االعتماد المؤسسي من قبل ال يئة القومية لضمان الجودة و االعتماد -1

 .مجال علوم طب الفم و األسنان فيالعليا تأهيل الطاب علي مستوي البكالوريوس و الدراسات  -2

وسائل وط ق  فيتطوي  م ارات أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة لمواكبة التطورات  -3

 .التعليم و التعلم

ز أعضاء هيئة التدريس إلج اء البحوث العلمية ونش ها فياالهتمام  مجاالت البحث العلمي و تح -4

 مية.و تنظيم المؤتم ات و الندوات العل

التواصل مع خ يجي الكلية وإتاحة ف ص التعليم المستم  من اجل تطوي  خب ات م الم نية و   -5

 البحثية.

 .الخدمة المجتمعية و تنمية البيئة فيتعظيم دور الكلية  -6

العمل علي تفعيل الش اكات وتطوي  العاقات مع كليات طب األسنان و مؤسسات البحث العلمي  -7

 .محليا و إقليميا ودوليا

 .  البيئة المناسبة  للعملية التعليمية و التدريسيةفيالتحديث المستم  للبنية التحتية من اجل تو  -8
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 ها الكلية خالل العام الماضي :فيانجازات و أنشطه متميزة شاركت 

  األ حاثمجال  فيعلى مستوى كليات جامعة فاروس  األول على الم كز األسنانحصلت كلية طب 

 الجامعيكما حصلت على الم كز الثاني للعام   2115/2116 يامعلجالمجتمعية للعام ا

2116/2117 . 

  2115:  2113ثاث مؤتم ات للطاب من العام  األسنانعقدت كلية طب 

 

 تقرير األداء

 :التخطيط االستراتيجي   -0    

 

  هيئااة التاادريس و ال يئااة المعاونااة  ألعضاااء عماال عاادت اجتماعااات قاماات وحاادة  اامان الجااودة

 للكلياة جيةتياإلسات او ال ؤية واألهداف ل سالة اختيار  نص الن ائي  ل في أرائ مالختيار ومناقشة 

 و التي تنص على  وان تكون متوافقة مع غايات الن ائية للكلية 

  األسنانمجال طب  فيجامعة فاروس مؤسسة علمية رائدت  األسنان: كلية طب األوليالغاية 

  مجاالت البحث العلمي  الكلية يادةزالغاية الثانية: تطوي  و 

  الغاية الثالثة: تقديم رعاية وقائية وعاجية لجميع فئات المجتمع 

 األداء فيوالتميز  الجودةو مبادئ    مناخ جامعي يتفق مع فلسفةفيالغاية ال ا عة: تو 

  إلىجامعة فاروس  – األسنانت دف كلية طب ) من ال سالةيعدل نص  أنوقد تم االتفاق على  

 

متميازة  أخاقياةم نية و  كفاءةذوى مستوي متميز مطا ق للمعايي  الدورية و  أسنان أطباءتخ يج 

وذلك من خال التكامل  ين القدرات التعليمية و الم ارات البحثية و التطبيقية لتقديم رعاية صحية 

 : إلى متكاملة لجميع فئات المجتمع (

 التطنور لمواكبنة ومهنينا علمينا منههلين خنريجين ادإلعند فنارو  جامعنة األسننان طب كلية تسعي)
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 لتعليمينةالقندرات ا بنين التكامنل خنالل منن وذلك وإقليميا محليا لعمل سوقا في للمنافسة التكنولوجي

 .(واألسنان الفم طب مجال في للمجتمع صحية خدمات لتقديم والتطبيقية البحثية والمهارات

ممثلاي  نورهاان فنااكي وا.د/  ة لشئون التعلايم و الطااب ناء على توجي ات نائب رئيس الجامعوذلك 

 .األسنانلكلية طب  المستم ة الفنيعن ط يق زيارات الدعم  الجامعة الجودة  م كز  مان

  حيث كانت  األسنانلكلية طب  اإلست اتيجية األهدافتم تحديث 

 تدعيم الكلية للتقدم لاعتماد 

  العلميالتعليم و البحث  كفاءةلمعاونة لتطوي  هيئة تدريس و ال يئة ا أعضاءتنمية قدرات  

  تنمية قدرات الطاب التعليمية  تفعيل االست اتيجيات الحديثة للتعليم و التعلم و تشجعي م على

 سوق العمل فيقدرات م التنافسية  لزيادةالتعليم المستم  و التدريب 

  و فاعلية خدمة المجتمع   كفاءةاالرتقاء 

  الم نة وأخاقياتنش  مبادئ 

  حلاوال ليواكاب التطاورات العالمياة و ياوف األسانانطاب  فايتطوي  مجاالت البحاث العلماي  

 عملية لمشاكل الم  ى الطبية

 :اإلست اتيجية لألهدافالنص الن ائي 

  تأهيل الكلية للحصول علي االعتماد المؤسسي من قبل ال يئة القومية لضمان الجودة و

 .االعتماد

 مجال علوم طب الفم و  فيوي البكالوريوس و الدراسات العليا تأهيل الطاب علي مست

 .األسنان

  وسائل  فيتطوي  م ارات أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة لمواكبة التطورات

 .وط ق التعليم و التعلم

 ز أعضاء هيئة التدريس إلج اء البحوث العلمية فياالهتمام  مجاالت البحث العلمي و تح

 م المؤتم ات و الندوات العلمية.ونش ها و تنظي

   التواصل مع خ يجي الكلية وإتاحة ف ص التعليم المستم  من اجل تطوي  خب ات م الم نية و

 البحثية.

  الخدمة المجتمعية و تنمية البيئة فيتعظيم دور الكلية. 

  العمل علي تفعيل الش اكات وتطوي  العاقات مع كليات طب األسنان و مؤسسات البحث
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 .مي محليا و إقليميا ودولياالعل

  البيئة المناسبة  للعملية التعليمية و التدريسيةفيالتحديث المستم  للبنية التحتية من اجل تو  . 

  األخي علي النص  ال أياستطاع  ثمتمت مناقشة الصيغة الن ائية مع عميد الكلية ووكائ ا. 

  37أعضاء هيئة التادريس : عدد :و توزيع م كاألتيعضو   262استطاع ال أي  فيشارك وقد 

 عضاو 111الطااب مان الفا ق الخماس :  عضاو عادد 43ال يئة المعاوناة :   أعضاء،عدد عضو 

 عضو  65أصحاب المصلحة :  عضو 24عدد اإلداريين:  

   علااي ال ؤيااة  و  % 74عاان نااص ال سااالة و  %71المتوساا    فاايجاااءت نساابة الموافقااة  نساابة

 .ة عن األهداف اإلست اتيجي 71%

  مجلاس كلياة  فايالن ائياة   صاياغت اللكلياة  اإلسات اتيجية األهدافو  ال سالةال ؤية و اعتماد  تم

 26/3/2117 تاريخ 

  أغلبياة عاد تحاديث ا  حضاور  اإلسات اتيجية األهادافو  ال سالةتم عمل ندوت للتع يف  ال ؤية و 

 هيئة التدريس و ال يئة المعاونة أعضاء

  وكاللك التحلياال  الجاودةللكلياة مان خااال ممثلاي م كاز  امان  تيجيةاإلسات اتام م اجعاة الخطاة

 . الفجوةوم اجعة  البديلةوتحديث االست اتيجيات  للكلية البيئي

 كتا اة تق ياا  لمع فاة ماادي انجاااز  تااملياة وفيلجنااة الخطاة اإلساات اتيجية  متا عاة الخطااة التن قامات

 .و سبب عدم االنجاز ليةفيالتنالخطة 

 : وكمةحوال  القيادة -6

 

  تطبااق المؤسسااة معااايي  مو ااوعية الختيااار القيااادات األكاديميااة وفقااا لقااانون تنظاايم الجامعااات

والمعدلاة لسانة  2الطبعاة -16إلى رقم  12(المواد من رقم  1272)لسنة  42لية رقم فيوالئحته التن

2112. 

 مجاالس  فايالتشااور  الكلياة  عاد  ( مدي و الوحادات و غيا هم ) كما يتم اختيار القيادات اإلدارية

لوحدة  مان الجودة ونائبه و كللك ت شيح وكاء الكلية من قبل  ليفيالتنالكلية مثل اختيار المدي  

. تام تعياين أ.د/ فاايزة الادالي وكيال للكلياة عان خدماة المجتماع و شائون البيئاة و د / األمنااءمجلس 

ن فايدة  امان الجاودة و د/ نيلي لوحافياعباس مدي  العيادات و د/ سا ي  اشاا المادي  التن فيمصط
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مطاا   فيد/ مصااط و د / سااارة سااعيد ماادي  لوحاادة العمليااات  محمااود نائااب لوحاادة  اامان الجااودة

 .الم شد األكاديمي العام

  تقوم الكلية مع وحدة  مان الجودة  تقييم أداء القيادات وفق معايي  و مؤش ات تقييم مو اوعية

تطاع أراء جميع األطا اف المعنياة داخال الكلياة مثال حيث قامت الكلية  عمل ثاثة استبيانات الس

تام  عمال اساتبيان أسالوب القياادة  فايأعضاء هيئة التدريس ومعاوني م وكاللك الطااب والعااملين 

 25طالاب و  111الستطاع ال أي عن نم  القيادة تم ع ض االساتبيان علاي  2117-2116لعام 

عضو هيئاة معاوناة و قاد جااءت نتيجاة  43و من أعضاء هيئة التدريس  31عضو من العاملين و 

موافقاااة علاااي ان القياااادات األكاديمياااة لااادي ا القااادرة علاااي إدارة  % 72االساااتبيان  نسااابة تتااا او  

  اإلمكانيااات و إتاحااة الفاا ص فياآلخاا ين و إعطااائ م التوجي ااات اإلرشااادية تفااوي  الم ااام و تااو

 .آلخ ين للتقدم و التطوي 

  ما يليفيالتعليم التي تواج  ا وفق آليات محددة تتلخص تتعامل المؤسسة مع مشكات: 

  يزيد عددهم عن ب إلى مجموعات دراسية  حيث الالطالحديثة يتم تقسيم ا لجودةاتبعا لقواعد

المعمل او التم ين مماا يتايح للطالاب الكفااءة والعدالاة  فيطالبا  35مائة طالب  المحا  ة و 

العياادات  حياث يكاون هنااك  فايل علي الوحادات العاجياة و يتم العم .تلقي المادة العلمية في

 طالب علي كل وحدة مع تبادل الطلبة. 2عدد 

 والمعاارين والمنتاد ين  الكلياة وأيضاا ال يئاة المعاوناة  المعينين لألساتلةب ات اعي نسبة الط

لتشااجيع الطالااب علااى  للجامعااات األعلااىقباال المجلااس وذلااك وفقااا للنساابة المعمااول   ااا ماان 

 حضور وتقييم مدى استيعا  م، ال

   ماافيتم يناات للطالاب  يتم تطبياق التعلايم التفااعلي حياث يقاوم أعضااء هيئاة التادريس  طا 

الجامعااة و  إدارةويتم ماا اجعين ماان كاال لجنااة مشااكلة ماان تضاامنته المحا اا ة ليجيبااوا عن ااا.

 .الجودة إدارةم كز 

 ميعاد امتحانين أو أكث  فيارض مكن للطالب تقديم التماسات لعميد الكلية عند وجود تعي. 

  االمتحانات الشف ية،يتم توزيع ك وت   ا صاي  ألسائلة متدرجاة الصاعو ة  فيلضمان العدالة

ال يُتاا ك التقياايم للتقاادي  الشخصااي المطلااق للممااتحن . كمااا يااتم إرسااال المحتااوي  حتااىوذلااك 

 الدراسي للممتحنين الخارجيين قبل االمتحانات الشف ية

 كماا تام و اعب المتعثا ين  الكلياة لتحساين مساتواهم الدراساي ل عاياة الطاا تم تشكيل لجنة 
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 ب المتعث ين.المتا عة الط اتآلي

 ب المتفوقين طبقا للقواعد المعلنة على اتقوم الجامعة  اإلعان عن منح ومكافآت دراسية للط

 للجامعة. االلكت ونيالموقع 

  قبال التخا    م حلاة ماا فايب اللطا إلكلينيكياةاتقدم الكلية ف صة لتنمية الم ارات العملياة و

هيئة التدريس و  تحت إش اف عدد من أعضاء فيعن ط يق استحداث   نامج التدريب الصي

 .اإلكلينيكيةمما يتيح للطاب تنمية م ارت م العلمية و  ال يئة المعاونة

  عقد امتحانات  ديلة للطاب المتغيبين عن االمتحانات  أعلار مقبولة. 

 المؤسسة آليات لضامان فصال اإلدارة عان الملكياة، حياث توجاد آلياة لضامان هالا الفصال ،  تتخل

سوف تتوف  عن ط يق وحدة  مان الجاودة  و عن الملكية اإلدارةضمان فصل ل أليه إعدادجاري 

 حين اعتمادها. في

  ماا فيذلاك الم ناة وآلياات لضامان العدالاة وعادم التميياز ويتمثال  أخاقيااتتوف  الكلية وثائق تفند

 :يلي

  26/12/2116دليل وميثاق أخاقيات الم نة والمعتمد  مجلس الكلية  تاريخ 

م اإلعاان عان الميثااق عان ط ياق اإليميال ال سامي للكلياة وتسالهم أعضااء هيئاة التادريس تو

وال يئة المعاونة والطاب والعاملين نسخت م منه وتم أيضا عمل قيااس مادي اساتيعاب ال يئاة 

يثاق األخاقاي الم ناي طبقاا لتعليماات السايد عمياد الكلياة كماا تام توعياة الطااب للم المعاونة

 . داية العام الدراسي  في الميثاق  من محا  ات المق رات للطاب 

   زوار  عاان ط يااق إعااامتقااوم الكليااة  ااتج اءات تعكااس االلتاازام  حقااوق الملكيااة الفك يااة والنشاا

 إجا اءاتو  لوحاة اإلعاناات  المكتباة دراسايجاع من أي م  %11المكتبة  عدم تصوي  أكث  من

، وتساتخدم الكلياة  ا امج النشا   الجامعاةو وإعاان المكتباةوقواعد حماية حقوق الملكية الفك ياة و

 كمبيوت  أصلية م خصة .

 ة كتا ة الم اجع  كما تم التنبيه على أعضاء هيئة التادريس  عادم فييُعلم الطاب  حقوق النش  وكي

 طا ي ال يلك  الم اجع العلمية   حث أياستام 

  تُعقد محا  ة دورية ألعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة  عنوان والنزاهة األكاديميةو 

  للحفاظ على أخاقيات الممارسات الم نية للباحثين كما تم اإلعان على الب يد اإللكت وني للكلياة

 (Ethics Committee)ت البحث العلمي عن  دء العمل  نموذ  لجنة أخاقيا 2115يونيو  7 في
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 نش  ثقافة أخاقيات البحث العلمي  الكلية. واللي يُمأل من قبل الباحث  ، ويُعتمد من لجنة

 لطاب التقادم  شاكاوى مان خاال صاناديق الشاكاوى الموجاودة  الكلياة، وتام تشاكيل لجناة ل يحق

لية لعمل لجنة صندوق الشكاوي يوجد  الكلية آ كما مختصة لإلش اف علي فحص الصناديق دوريا

 اعتمادها  مجلس الكلية تم ووالمقت حات  الكلية 

 كماا  المعماول   اااإلمتحانياه طبقاا ليلياة  الورقاةلطاب التقدم  التماساات إلعاادة تصاحيح ل يحق

 .( اآلليةه اعتماد فيمجلس الكلية اللي تم من معتمدة وتلقي التظلمات لآلية يوجد 

 هيئاة  أعضااءو عادم  التميياز للطااب و  العدالاةات و قواعد معلنة لضامان قوم المؤسسة  سياست

و تتاواف  ممارساات دالاه علاى تفعيال تلاك القواعاد والياات  اإلدارياينالتدريس و ال يئة المعاونة و 

معلنااة لتلقااى الشااكاوى و التظلمااات وتااواف  نماااذ  دالااه علااى اتخاااذ  آليااةلها وتفعياال فياالم اقبااة تن

سياساية معلناة  إجا اءاترات تصحيحية لمعالجة الممارسات الغي  عادله وتطبيق ق ا أو إج اءات

 لها.فيلعدم تعارض المصالح و م اقبة تن

 وموثااق ذو تبعيااة    2117/ 26/3هيكاال تنظيمااي معتمااد  مجلااس الكليااة  تاااريخ  يتااواف   الكليااة

اون المتبااادل  ااين تنظيميااة وا ااحة  مااا يكفاال تحقيااق رسااالة وأهااداف الكليااة. ويساامح ال يكاال  التعاا

وحداتاه، كماا يتمياز  الم وناة والقا لياة للتعاديل مماا يلباى االحتياجاات الازماة للتغييا  والتطااوي ، 

ويحتوى ال يكل على األقساام واإلدارات المختلفاة التاي تخادم العملياة التعليمياة والبحثياة  اإل اافة 

 إلى خدمة المجتمع

 نظيمااي   المشاااركة مااع  عاا  اإلداريااين ذوي قاماات وحاادة  اامان الجااودة  م اجعااة ال يكاال الت

الخب ة وتبين حاجة الكلية إلى استحداث  ع  اللجاان والوحادات مثال وحادة التوعياة والتادريب و 

األزمااات والكااوارث ، و ناااءان علااى نتااائج الم اجعااة والتقياايم تاام إعااادة تشااكيل ال يكاال  إدارةوحاادة 

وتاام تعااديل تبعيااة الوحاادات ذات الطااا ع  26/12/2116واعتمااادت  مجلااس الكليااة المنعقااد  تاااريخ.

الخاص لقسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ناء على ذلك تام ماؤخ ا تعاديل هيكال الكلياة واعتماادت 

 . مجلس الكلية  جلسته المنعقدة
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 الجودةوحده ضمان  إدارة -3

 

 داخليااةال والم اجعااة الاالاتي التقااويم من جيااة حيااث ماان ألنشااطت ا ساانوية خطااة الوحاادة تضااع 

 .وغي ها والتدريب والخارجية

 ياتم ماا يتضامن وانجازات اا أنشط ا عن سنوية تقاري  وتصدر السنوية الخط  لفيتن الوحدة تتا ع 

 ل ا الكلية وتقييم  الكلية أحداث من

   التاايكمااا تحاادد المؤسسااة  دوريااة عمليااة التقااويم الاالاتي )نصااف ساانوية أو ساانوية( و العناصاا 

 اركة.يشمل ا و الفئات المش

 ة.تتبعالمؤسسةوسائلمختلفةلع  ومناقشةنتائجالتقويماللاتىعلىاألط افالمعني 

  كماا يوجاد عادة تقااري  تقاوم الوحادة لوحادة  امان الجاودة  السانويالتق يا    تعادادتقوم الوحادة

 مثل:  تخ اج ا

 تق ي  م اجعة ملفات المق رات 

 تق ي  م اجعة الكنت ول 

  متا عة أعضاء هيئة التدريس تق ي 

 ونةاتق ي  متا عة ال يئة المع 

 تق ي  الب نامج 

 تق ي  م اجعة الورقة االمتحانية 

  ياتم م كزياا علاى مساتوى الجامعاة و يشاارك  اه  للمراجعنة الداخلينةتنف د جامعة فاروس  نظام

 عدد من أعضاء وحدة الجودة  الكلية. ويشمل نظام الم اجعة الداخلية  جامعة فاروس على ما يلي: 

 واللي تم العمال  اه منال العاام الجاامعي   أدائ موتقييم  ألعضاء هيئة التدريسلدورية المتا عة ا

 أر عة نقاط هامة : في( ويتمثل هلا التقييم 2111/2112)

  هيئة التدريس ألعضاءتقييم السيد نائب رئيس الجامعة 

  منتصف  فيالم ة األولى تقييم ملفات المق رات: وتتم على م حلتين لكل فصل دراسي

 العام. آخ نتائج امتحانات  اعتمادوالم ة الثانية  عد  لت ما

  تتنااول عملياة تقياايم ملفاات المقا رات مجموعااة مان البنااود قاام  صاياغت ا م كااز  امان الجااودة

 داياة العاام الدراساي تقاوم   فاي أنمعاد ل الا الغا ض و جادي   الالك  صاورة نماوذ   فاي الجامعة 
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استكمال ملفات المق رات  ما يتماشي  من للتأكيد األقسام إليخطا ات   ترسالوحدة  مان الجودة 

يقوم  م اجعة ملفات المق رات مجموعة من أعضاء هيئاة التادريس مان ان ومع متطلبات الجودة. 

أصاابح التقياايم يااتم ماان قباال  2116-2115( و مناال عااام  2115-2114خااار  الكليااة )حتااى عااام 

و المكلف  فحص ملفات المقا رات   فاع تق يا  ويقوم العض, أعضاء هيئة تدريس من داخل القسم

 .مفصل 

 عضو هيئة التدريس في أي الطاب لم عمل استبيان ت 

  قييم رؤساء األقسام )ما ة سانويا(  عاد أن يقاوم عضاو هيئاة التادريس  ماأل النماوذ  السانوي تيتم

 لتدريس   المقدم من قبل أعضاء هيئة ا اللاتيو كللك التقويم   QAC-1)للتق ي  اللاتي )نموذ 

  واللي تام العمال  اه منال  أدائ موتقييم  الدورية لل يئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريسالمتا عة تتم

 : التاليةنقاط ال في( ويتمثل هلا التقييم 2111/2112العام الجامعي )

   تقييم السيد نائب رئيس الجامعة 

  مال يئة المعاونة من خال االستبيان الخاص    فيالطاب رأي 

  التق يا  المعياد أو المادرس المسااعد  ماأل تقيايم رؤسااء األقساام )ما تين سانويا(  عاد أن يقاوم

  QAC-2).السنوي اللاتي )نموذ 

  تاتم متا عاة أمنااء المعامال ثااث و 2111/2112تقييم أمناء المعامل  داية من العاام الجاامعي

ل كشف مجمع  أساماء وقد تم عم  مشاركة أعضاء هيئة التدريسكل فصل دراسي  فيم ات 

وتختلف  نود التقييم  اختاف طبيعة كال معمال وأناواع األج ازة أمناء المعامل  معامل الكلية 

 .الموجودة  ه وقد أعد م كز  مان الجودة  الجامعة نماذ  مختلفة ل لا التقييم 

  ال ا. كماا م اجعة ملفات معايي  الدراسة اللاتية من قبل وحدة  مان الجاودة  عاد اساتكميتم حاليا

 .ستتم م اجعت ا من قبل م كز  مان الجودة من الجامعة

  و ي فعاون  ن من وحدة  مان الجودة  م اجعاة أعماال الكنتا ولفيهيئة تدريس مكل أعضاءيقوم

 تقاري  عن هلت الم اجعات للوحدة. 

  ريس هيئاة تاد أعضااءكماا يقاوم الشكل الن اائي للورقاة االمتحانياة  الدراسي داية العام  فيت سل

 ا لمنسق المق ر .عن المتحانية و رفع تق ي  دة  مان الجودة  م اجعة الورقة ان من وحفيمكل

  فايالمختلفاة  األسانانمن كلياات طاب  و الممتحن الخارجين كلية  انتداب عدد من األساتلةالتقوم 

كال  االمتحاناات الشافوية للطااب للمقا رات المختلفاة ويقاوم فاين اية كل فصل دراسي للمشاركة 
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 .أستاذ منتدب  تقييم كل من المق ر و االمتحان و الطاب  مأل نموذ  معد لللك 

  ن اياة كال فصال دراساي و عااد  فاييقاوم األسااتلة  كتا اة تقااري  المقا رات التاي قاااموا  تدريسا ا

تقااوم وحاادة  اامان الجااودة  الكليااة  االسااتعانة  منسااقي الجااودة  األقسااام المختلفااة , النتااائج  إعااان

رساميا  مجاالس األقساام والكلياة مان  اعتمادهااعة تقاري  مق رات أقسام الكلية المختلفة قبال  م اج

أو   اإليجااابتعليقااات الطاااب والممتحنااين الخااارجيين للمقاا ر   ااتدرا حيااث الصااياغة وااللتاازام 

 . السلب وكللك آراء أساتلة المق ر  شأن تطوي  المق ر 

  نواحي مختلفة من ا : في الطاب أراءمع فة االستبيانات لتقوم الوحدة  مجموعة من 

  مدى فاعلية العملية التعليمية 

  الطا ي واإلرشادسياسات التحويل والقبول  الكلية و خدمات الدعم 

 لو ع الخطة اإلست اتيجية و ال ؤية و ال سالة آراءهم 

 العلمياة اتالم اار اكتساا  م فاي الدراساية المق رات تأثي  مدى لمع فة الخ يج استبيان كللك 

 والسلوكية الشخصية م ارات م تنمية في دورها وكللك الم نة لممارسة والعملية

 المعاوناة وال يئاة التادريس هيئاة ألعضااء فيالاوظي ال  اا قيااس علاى دورياا الكلية تح ص 

 نقاص إلاى تاؤدي قاد التاي السالبيات ومعالجاة المميزة الكوادر على المحافظة ألجل والعاملين

 الكفاءات هلت

  عاان مسااتوى  أرائ ااملمع فااة   اسااتبيان لألطاا اف المجتمعيااة المختلفااةكمااا تقااوم الكليااة  عماال

تخ يج طاب علاي  في دور الكلية  إيماناالخ يج العلمية و العملية والسلوكية و الشخصية. و 

تحليال اساتبيان  فايمستوي الئق علميا و م نيا و تصحيحا لبع  نقاط الضاعف  كماا جااءت 

دة تم تفعيال خطاة االرتقااء  م اارات الطااب و ذلاك عان ط ياق عمال ور  فيالج ات المست

و ريادة األعماال  الم ني اإلعدادم كز   CDEC-Pharosفصل الصيف من خال  فيعمل 

 إشا افو ذلاك عان ط ياق  فيفتا ة التادريب الصاي أثنااءكما استحدث نظاام لمتا عاة الطااب 

 .أداءهمموعة من الطاب و متا عة هيئة التدريس علي مج أعضاءال يئة المعاونة و 

  الج ات المختلفة: عمل اجتماعات دورية مع  الوحدةتعد 

  لمناقشة معايي  الدراسة اللاتية اجتماعات  الوحدة 

  الدراسي داية العام  فياجتماع نائب رئيس الجامعة مع الطلبة 

  الطاااب لمناقشااة / نائااب رئاايس الجامعااة لشاائون التعلاايم و الاادكتورة األسااتاذةتجتمااع الساايدة
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 مشاكل م

   لتو ايح  الدراساي داياة العاام  فياجتماع العميد مع أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة

 .القواعد و األسس و لمناقشة مشاكل العام السا ق لمنع تك ارها

 و التحساين و  الالاتيعملياة التقاويم  فايد المؤسسة من الم اجعات الداخلياة و الخارجياة فيتست

حيث تقوم المؤسسة  عا ض و مناقشاة نتاائج الم اجعاات الداخلياة و الخارجياة علاى  ي التطو

هيئااة التاادريس )ماان تقياايم ملااف المقاا رات و تقياايم م اجعااة الورقااة االمتحانيااة و أعضاااء 

استبيانات الطاب( و تشتمل تقاري  المقا رات علاى إجا اءات تصاحيحية كماا يقاوم كال قسام 

 التصحيحية للمق رات المختلفة  القسام  عاد كال فصال دراساي تقديم تق ي  مجمع عن الخط  

 مجلس الكلية. فيتتم اعتماد الخط  التصحيحية و

 .تتبع المؤسسة وسائل مختلفة لع ض و مناقشة نتائج التقويم اللاتي على األط اف المعنية 

  مجالس ا ال سمية. فيتع ض المؤسسة و تناقش نتائج تقويم أنشطت ا 

 فايار توصايات لعاا   عا  نقااط القصاور ثام مناقشاة هالت التوصايات لمدي  الوحادة إلصاد 

مجلااس الكليااة  حضااور ممثلااين عاان أعضاااء هيئااة التاادريس وال يئااة المعاونااة وممثلااين ماان 

مجاالس  فاياألط اف المجتمعية ذات الصلة و الطاب اللين يحض ون ممثلين عن زمائ ام 

مجاالس  فاييحية المناسابة و ياتم اعتمادهاا التصح اإلج اءاتاألقسام و مجالس الكلية  التخاذ 

 الكلية

 كمااا تاام تفعياال لجنااة تطااوي   التعزيااز إعااداد خطاا  التحسااين فاايد المؤسسااة ماان النتااائج فيتساات

 الب امج وعمل  حث خاص   ا 

   اتخالت  نااء علاى نتاائج التقيايم متاوف ة  التاي)نماذ  من التطاوي  و اإلجا اءات التصاحيحية

 (لدى الوحدة 
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 تدريبية التي قامت   ا الوحدةالدورات ال 

 التاريخ اسم الدورة التدريبية

م اجعة مصفوفة الب نامج و المق رات 

م المست دفة لجميع يوم اجعة مخ جات التعل

 (ILOS)المق رات

1/11/2116 

تع يف   ؤية و رسالة الكلية واألهداف 

 اإلست اتيجية  عد تحديث ا 

 7/2/2117يوم الموافق  الثاثاء 

و   Course specificationة كتا ة ال فيكي

 تق ي  المق ر و اعداد ملف المق ر 

 2/2117/ 14يوم الثاثاء الموافق 

  

 

 

 :المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء -4

 

 أوصاى   ااا  التايالطااب ماع المعادالت  إلاىهيئاة التادريس وال يئاة المعاوناة  أعضااءنسابة  قااربتت

و   % 3ال يئة المعاونة  وأعضاءوهو أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس المجلس األعلى للجامعات 

 فايالمعامال  فايكماا أن نسابة الطااب .جميع الم احال  فيعلي التوالي من العدد الكلى للطاب  % 4

تانص علاى  والتايتتوافق مع قواعد وحدة  مان الجودة الخاصة  نظام السااعات المعتمادة  المدرجات

الحصص العملية  حسب  فيطالب  35 –31طالب و 111المحا  ة عن  فيطاب أن ال يزيد عدد ال

 ( tutorialالتمارين ) فيطالب  31المعمل و استيعاب

   ت تكاز  نااود  و هيئاة التادريس أعضااء فايتضاع الكلياة خطاة و آلياة معلناة لتحدياد العجاز و الفاائ

 : الخطة على الخطوات التالية
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 حالة العجز: يف 

  العدد المطلوب  حيث   الستكمالتدريس لكل قسم الأعضاء هيئة  فيالعجز  أوجه  إفادةطلب

 ع   فييقوم رئيس القسم  بحث هلا المو وع مع أعضاء هيئة  التدريس  القسم لسد العجز 

 .التخصصات

 للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية ألخل موافقة مجلس الكلية  يتم إرسال الت شيح. 

 االنتدا اتستاذ الدكتور رئيس الجامعة للموافقة على األ للسيد يتم إرسال الت شيح. 

  سوف يتم ت شيح أعضاء هيئة  التيالكليات والمعاهد  إلىيتم إرسال خطاب شامل  المنتد ين

 .تدريس من ا   

  يتم أخل اإلج اءات الخاصة  المنتدب من مجلس القسم ومجلس الكلية المنتدب من ا عضو

 الجامعة لاعتماد وإرسال ا للكلية الستيفاء ش وط االنتداب  إلىهيئة التدريس وإرسال ا 

   أعضاء   إلىال يئة المعاونة  أعضاءسد هلا العجز تلقائيا عن ط يق ت قية عدد من  أيضاويتم

 .هيئة التدريس

 

 حالة الفائض: في 

  يتم التعامل مع الفائ  من أعضاء هيئة التدريس )جدول أقل من النصاب(  تحميل عضو

والمشاريع  العلمية واأل حاثعلى العيادات  اإلش افتتضمن  أخ ىلتدريس م ام هيئة ا

. للتعامل مع الفائ  من أعضاء ال يئة المعاونة )جدول أقل  الخامسة الف قةمن طلبه  ألمقدمه

 فيمن النصاب( يتم االستعانة  المعيدين/ المدرسين المساعدين من األقسام المختلفة للتدريس 

 18األساسية طبقان للتخصص وذلك الستكمال متطلبات جدول التدريس  واقع العلوم  أقسام

 ساعة أسبوعية.

  جميع التخصصات و  فيهيئة التدريس  أعضاءتضع الكلية خطة لاستفادة من خب ات

 فييشت ط مائمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع المق رات التي يشاركوا 

 تدريس ا .

  على مستوى  المعاونة ال يئةعبء العمل لعضو هيئه التدريس و متوس   المؤسسةتحدد
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 28هيئة التدريس و  ألعضاءساعة  26 حيث تكون  المؤسسةو على مستوى  العلمية األقسام

  النسبةالمحا  ات  في التدريسية األعباءساعة لل يئة المعاونة و تشمل هلت الساعات 

( و الحصص لألستاذ 8المساعد و  ألستاذل 11ساعة للمدرس و  12ألعضاء هيئه التدريس )

للمدرس المساعد(  16ساعة للمعيد و  18) المعاونة لل يئة  النسبةو التمارين  العلمية

 االكاديمى واإلرشاد الكنت ولوالعمل  الجودة و  الطا ية األنشطة في المشاركة إلي  اإل افة

 الكليةتقوم  األعباء ل كل هلت مقا في. فيالتدريب الصي فيومتا عة عدد معين من الطاب .

 ا  اممالقيام   فيلمساعدت م  أ حاث  معمل فيو تو المعاونة ال يئة ألعضاء منح يوم تف غ 

  كفاءة  م  وذلك يتيح ل م القيام  كافه الم ام  الخاصة البحثية

  ات م كز تطوي  التعليم  الجامعة و ذلك لتنمية قدر وتوجد   امج و خط  تدريبية من الكلية

ال يئة المعاونة الجدد لتطوي   أيضاوم ارات أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة و 

 .العملية التعليمية  

 القواعد التي تحدد االحتياجات التدريبية: 

 وال يئة المعاونة القيام  عمل استبيان يتم توزيعه على أعضاء هيئة التدريس. 

 ائج ا.  نت اري تحليل هلا االستبيانات وكتا ة تق 

 استنادا على نتائج االستبيان تقوم إدارة الجامعة  تلبية ال غبات التي حازت علي اعلي نسبة. 

 االستبيان فيالدورات التي حصلت علي اعلي نسبة  إقامةعن  اإلعان. 

 

 الب امج التدريبية المنفلة لتلبية االحتياجات التدريبية لكل فئة: 

 تدريبية تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة اما عان ط ياق  يقوم م كز تطوي  التعليم  عمل   امج

 فايمجموعة و أعضاء هيئة التادريس  فيال يئة المعاونة  أعضاءمجموعتين) إلىتقسيم الدورات 

 واسااطة دورات  تدريبيااة تصاالح لكاال ماان أعضاااء هيئااة التاادريس و ال يئااة  أو( أخاا ىمجموعااة 

هنااك .م كز تطوي  التعلايم  الجامعاة ريبية التي ينظم االدورات التد إلي  اإل افةالمعاونة معا.  

 عمل  2116-2115العام الجامعي  فيتنظم ا الكلية حيث تم القيام   أخ ىدورات  تدريبية  أيضا

 International Publicationودورة   23.8.2016و   27.6.2016فيEnd Note دورتي 

and Project Funding  21.9.201 في  

 :كاألتيالحضور و كانت نسبة 
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  النسبة لدورة  End Noteمن المعيدين اما  النسبة  15مدرس مساعد و  14حض   األولي

مدرس و  11هيئة التدريس ) أعضاءمن  14حض     23.8.2016 في  End Note لدورة 

مدرس مساعد( و  التالي كانت  5معيدين و  7من ال يئة المعاونة ) 12مساعد( و  أستاذ 3

 %12و  %44للمعيدين  ينما كانت  %28للمدرسين المساعدين و   %21نسبة الحضور 

 Internationalما يختص  دورة فيمساعد علي التوالي و  األستاذللمدرسين و 

Publication and Project Funding   من  2هيئة التدريس  أعضاءمن  12حض

 %24التدريس و  هيئة ألعضاء %35المدرسين المساعدين و  التالي كانت نسبة الحضور 

 للمدرسين المساعدين 

 النسابة لادورات م كاز تطاوي   ,يتم تقييم التدريب عن ط يق توزيع استبيان عقب كال محا ا ة 

 إيضاا ما يتعلق  مستوى تنظيم ورشاة العمال إيجا ياه وتام فيالتعليم جاءت نتائج تحليل االستبيان 

ان اختيااار  %26وجااد  األولاايEnd Note تحلياال دورة    نتيجااةمااا يتعلااق فينتااائج التحلياال و

ان  % 95 الثانياة رأي  End Noteمو اوع ورشاة العمال كاان ممتاازا اماا  خصاوص دورة 

مو وع ورشة العملو تمكن المادرب مان تبساي  المو اوع و تفاعلاه ماع المتادر ين كاان  شاكل 

 .ممتاز

  النسابة لادورة International Publication and Project Fundingحليال جااءت نتاائج ت

ان  %65ماا يتعلاق   خصااوص مو اوع و تنظايم الادورة حياث اجمااع فياالساتبيان م  اية جادا 

تقييم المدر ين  سابب  فيتج يز القاعة كان ممتازا وكان هناك تفاوت  إلي  اإل افةتنظيم الدورة 

 .هلت الدورة  فين فيوجود مدر ين مختل

 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة 

 هيئاة التادريس و ال يئاة المعاوناة مان خاال تقييماات مختلفاة  أعضاءامعة معايي  لتقييم تضع الج

 .تقوم   ا إدارة الجامعة  التعاون مع م كز  مان الجودة كل سنة دراسية
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 عملية المتا عة الدورية: 

  ي سال مان الجامعاة، يقاوم رئايس كال قسام  تقيايم عضاو هيئاة  أساا يع 5يوجد تقييم ذاتي يقدم كل

لتادريس مان ذلك يتم فحص ملفاات المقا رات التاي يقادم ا أعضااء هيئاة ا إلي  اإل افةتدريس ال

 األداءقبل لجنة متا عة 

 

 :استبيان الطاب 

  يخص ا.  المق رات و كل ما فيالطلبة  أراءن اية كل فصل دراسي ألخل  فييتم عمل استبيانات 

 

 :عملية تقييم سنوي/فصلي 

 نموذ  أ يقدم عمل تقييما ذاتيا سنويا( 1-لعضو هيئة لتدريس QAC يقدمه العضو ل ئيس القسام )

( QAC-لعضاو هيئاة التادريس )نماوذ  ب األداءش   مايو من كل عام. و يوجد أيضاا تقيايم  في

 يقدمه رئيس القسم  ناءا على المعلومات المدرجة  التقييم اللاتي و يتم اعتمادت من عميد الكلية.

  نماوذ  أال يئة ا ألعضاءاما  النسبة( 2-لمعاونة يتم عمل تقييما ذاتيا لكل فصال دراساي QAC )

يناي  و مايو من كل عام. و يوجد أيضا تقييم  ش  ي فييقدمه عضو ال يئة المعاونة ل ئيس القسم 

 ( يقدمه رئيس القسم.QAC-لعضو ال يئة المعاونة )نموذ    األداء

  يس و ال يئة المعاونة. هيئة التدر أعضاءيتضمن التق ي  السنوي نتائج تقييم 

 االستفادة من نتائج التقييم أوجه 

 فايوياتم التمياز  اين أعضااء هيئاة التادريس  يتم إطاع أعضاء هيئة التادريس علاى نتاائج التقيايم 

 لكل عضو( التقييمالسنوية حسب نتائج  المكافئاتتوزيع  

  يئة المعاونةألعضاء هيئة التدريس/ ال فيتقييم ال  ا الوظي فيالوسائل المستخدمة  

  ألعضااء هيئاة التادريس وال يئاة المعاوناة و ياتم  فيالاوظييتم عمل استبيان لتقييم مستوى ال  اا

 ذلك عن ط يق توزيع هلت االستبيانات ثم جمع ا لتحليل ا و كتا ة تق ي   نتائج التحليل

 

 

 



  
 
 
 
 

 

17 
 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

 

 6102-6102بالنسبة للعام الجامعى 

 أعضاء هيئة التدريس اتاستبيان: 

 ألعضاء هيئة  فيل اإلحصائي الستبيانات استطاع ال أي عن ال  ا الوظيتم عمل التحلي

 مدرس   28أستاذ مساعد و  6أستاذ و  13عضو هيئة تدريس )  47التدريس و البال  عددهم  

ماا يخاتص  قاعاات التادريس و المعامال و العياادات و في لغت نسابة إجماالي ال  اا العاام فقد 

 %22المكتبات و التج يزات  

 ت اعلي نسبة لل  ا عن البند األول و الخاص ب مدي مائمة القاعات للتدريس ونسبت ا كان

111% 

  فيو اقل نسبة عن ال  ا كانت للبندين الثامن و التاسع والخاص ب تواف  الدوريات الحديثة 

 %78المكتبة و كللك وجود مكتبة الكت ونية متاحة ألعضاء هيئة التدريس ونسبة ال  ا 

  24,7ص ر ا أعضاء هيئة التدريس عن اإلدارة فكانت نسبة ال  ا العام ما يخفياما% 

  111البند الثامن  و لغت  فيوكانت اعلي نسبة ر ا% 

  اإلداريو كانت عن البند السا ع و الخاص ب الدعم المعنوي و  %85واقل نسبة ر ا  لغت 

 للبحث العلمي الخاص  أعضاء هيئة التدريس.

 

 المعاونة أعضاء ال يئة اتاستبيان: 

 لل يئة المعاونة و  فيتم عمل التحليل اإلحصائي الستبيانات استطاع ال أي عن ال  ا الوظي

 -مدرس مساعد ( تبين منه األتي: 34معيد و  36عضو هيئة تدريس )  71البال  عددهم  

مااا يخااتص  قاعااات التاادريس و المعاماال و العيااادات و فيلغاات نساابة إجمااالي ال  ااا العااام 

كاناات اعلااي نساابة لل  ااا عاان البنااد األول و الخاااص ب ماادي %77و التج ياازات   المكتبااات

و اقاال نساابة عاان ال  ااا كاناات للبناادين الثااامن و %88,5مائمااة القاعااات للتاادريس ونساابت ا 

و كاللك وجاود  %71المكتباة وتبلا  نسابت ا  فايالتاسع والخاص ب تاواف  الادوريات الحديثاة 

 %57عاونة  ونسبة ال  ا مكتبة الكت ونية متاحة لل يئة الم

  ما يخص ر ا ال يئة المعاونة من معيدين و مدرسين مساعدين عن اإلدارة فكانت نسبة فياما

البند الثامن  وتختص يتواف  دورات تدريبية  فيوكانت اعلي نسبة ر ا %71ال  ا العام 
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 %22,8نسبة ال  ا 111مجال العمل وإدارة الجودة و لغت  فيد فيت

و كانت عان البناد التاساع و الخااص  نظاام لل عاياة الصاحية  %35،7 لغت  واقل نسبة ر ا

 لل يئة المعاونة.

  الى عميد فيرفع نتائج استبيانات ال  ا الوظيعن ط يق :االستفادة من نتائج التقييم ويتم 

 الكلية 

 

 

:اإلداري  الجهاز -5  

  المختلفاة والمعامال وقاد تباين  اإلداراتونسبة توزيع م على  اإلداريتم حص  أعداد أعضاء الج از

 أن األعداد تتوافق مع طبيعة النشاط والمواصفات القياسية الصادرة من ال يئة .

  عضو هيئاة  15-11عيادات  نسبة تت او  ما  ين  6تم ي  موزعة على عدد  يئةه 34وجود عدد

 تم ي  لكل طالب  كل عيادة ، مما يطا ق النسبة المحددة من ال يئة.

  فناي 25-15معمل  نسبة تت او  ما  ين  12/ مش ف معمل موزعين على عدد  فني 16وجود عدد 

 / مش ف معمل لكل طالب. 

  فيالاوظيواألقساام العلمياة وفقاا لتوصايف م  اإلداراتتقوم المؤسسة  توزيع العاملين والفنياين علاى  ،

ا  اين ماؤهل م تطاا ق ماحاين إذا تباين عادم  فايعلما  أن المؤسسة تقوم  عمل دورات تدريبية للعااملين 

 . فيالوظيوتوصيف م 

  المختلفاة و نساب م ماع أعاداد  اإلداراتعلاى  اإلدارياين ناء على ما قد سبق ذك ت مان أعاداد وتوزياع

 األعداد.  فيالطلبة فقد تبين أنه ال يوجد عجز 

 ن لدي ا حسب احتياجات العمل إن ثبت كفاءت مفيكما تقوم المؤسسة  ت قية الموظ 

 لجان الم اقبة على االمتحانات عند االحتيا . في اإلداريؤسسة  الج از تستعين الم 

  المعامال إلاى أعضااء هيئاة تادريس  الكلياة أو  كلياات  إدارةكما تقوم المؤسساة  تصاعيد أعضااء مان

 إذا توف ا المؤهل والكفاءة إلى جانب احتيا  حاجة العمل. أخ ى

 على استبيانات موزعاة علاي م الساتطاع  رأي ام نسابة  يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين  ناء
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 الحتياجات م و احتياجات العمل.

 وذلك   ادف تنمياة قادرات م كماا  اإلداريل   امج خط  تدريبية للعاملين  الج از في تن تقوم المؤسسة

 د االجمالى.العد إلىتعد  يان  عدد الب امج التدريبية المنفلة و عدد و نسبة المتدر ين سنويا من كل فئة 

  يتم توزيع هلت المعايي  السا ق و اإلداريتقوم المؤسسة  و ع معايي  و آليات لتقييم أعضاء الج از

 اإلخطار  نتائج التقييم.و ال يتم  وأخل توقيع م  العلم اإلداريذك ها على أعضاء الج از 

 .تقوم المؤسسة  منح مكافآت مالية للمتميزين  ناء على نتائج التقييم 

 حالة التقصي  أو اإلخال  النظام فيتقوم المؤسسة  توقيع الجزاءات الازمة  كما 

  تجماع النتاائج و  المؤسساة فيلمع فاة مادى ال  اا الاوظي اإلدارييتم توزيع استبيانات على الج ااز

تستخدم النتائج والتحاليال لمع فاة أ ا ز نقااط القاوة لاساتفادة من اا و نقااط الضاعف و  وتحلل إحصائيا

 ؤسسة لتحسين ا أو التغلب علي ا. الم

 

الموارد المالية والمادية :ـ 6  

 

 ة لتحقياق رساالت ا وأهاداف ا فيالموارد المالية المتاحة للكلية سنويا من الموازناة العاماة للجامعاة كاا

يااتم تلبيااة حاجااات الكليااة ماان ماادرجات و فصااول و   شااكل م  ااى و كفاااءة وفاعليااة اإلساات اتيجية

أعضاء هيئة  انتدابكللك مكتبية و أعمال التطوي  و التوسعات  الكلية و  عيادات و معامل و غ ف

لياة  عاد فيعلي الخطة التن التخصصات المتاحة  الكلية. يتم ذلك  ناءا  فيستكمال النقص ال التدريس

عتمادها قبل إرساال ا الة الجامع دارةي إالدكتور عميد الكلية ثم تقديم ا إل ستاذاألاعتمادها من السيد 

 .ميزانية الكلية في دراج اإل األمناءلمجلس 

 مان  سات اتيجيةاإلخطاة لل اوفق سناناألالمختلفة لكلية طب  األنشطةتم توزيع الموارد المالية على ي

حديثااة، عماال صاايانة دوريااة للقاعااات و  إيضاااحية  قاعااات محا اا ات   ااا وسااائل تعليميااة و فيتااو

، زياادة ج ازةاألج ازة حديثاة و صايانة المعامال و   أفيمعامل الطالب و توللوسائل التعليم، تطوي  

جيااة ايااز العيااادات  ااأج زة تشخيصااية و عأعااداد العيااادات لتتناسااب مااع زيااادة أعااداد الطلبااة، تج 

  تج يااازات العياااادات و فيكت وني،تاااواالللمكتباااات، تطبياااق نظاااام التعلااايم حديثاااة، تطاااوي  خدماااة ا
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 فااي ماااناألمة و ا  أساااليب الساافيو المماا ات و تااو ل المعاماا رشاااديةاإلات   اللوحاافيالمعاماال، تااو

 المدرجات و المم ات

  العيااادة  إياا اداتإلاى تنااوع مصااادر الماوارد الماليااة اللاتياة عاان ط ياق  سااناناألتساعى كليااة طاب

و عقاد الماؤتم ات العلمياة و تادريب  (Cone Beam) (CAD CAM)الخارجياة و العملياات و

 .الطلبة

  و  2114 - 2113عاام  % 5.1الموارد المالياة اللاتياة تمثال  في سناناألكلية طب  إس اماتنسبة

العامة للمؤسسة  زيادة  من الموازنة 2116-2115عام  % 78.2و  2115 - 2114عام  % 71.1

 علي التوالي 1.17و  1.21 قدرها

  فصاول دراساية ساعة كال  3طالاب . وعادد 151طالاب و  311تحتوى الكلية علاى مادرجين ساعة

لعداد الكلية للطالب الموجدين فعليا و للتغلب على ذلك تقوم ب وهى مساحة  تتوافق مع اطال 41من ا

الاى مجموعاات تتناساب ماع الطاقاة هيئة التدريس المكلفة  و ع الجداول الدراساية  تقسايم الطالاب 

 ستفادة من مدرجاتاالصول التدريس  الكلية. كما يتم لقاعات المحا  ات وف جماليةاإلتيعا ية ساال

 .أخ ى  كلية اللغات و الت جمة للتغلب على نقص عدد المدرجات

 

 اإلغ اض(معامل متعددة 6)لعملية يوجد ما  النسبة إلى المعامل الدراسية المخصصة للحصص اا 

معاماال قاادرة  (6)وجااد عااددفي(طالااب، أمااا معاماال المحاكااة المتخصصااة  35)حااواليل من ااا سااعة كاا

جامعاة فااروس تاواف  عياادات مج ازة  سناناألز  كلية طب و من الممي( طالب25)ل من اك استيعاب

لتدريب و تعليم الطلبة  مسـاـتوى يواكاب متطلباات التعلايم الحاديث و خدماة المجتماع. حياث يتاواف  

عادد  األولالادور    المجاني للم ا  العفيريب و تعليم الطلبة و توة لتدفيخمسة عيادات  المبني كا

 .وحدة أسنان 38

  أسنانوحدت  38عدد  األولالدور 

  أسنانوحدت  36عدد  الثانيالدور 

  أسنانوحدت  36الدور الثالث عدد 

  أسنانوحدت  36الدور ال ا ع عدد 

  أسنانوحدت  34الدور الخامس عدد 

  يقال عان  اعف عادد الوحادات  كال  الب ماا االطاعادد وحادة  ماا يناساب مان  181 مجموع
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 اءة التعليم. من الوقت و كف استفادةعيادة مما يتيح أقصي 

  32  اا  متيااز  الكلياة، حياث يوجاداالخاصاة  تادريب طلباة  األر ايكما يتاوف  عياادة  الادور 

و قاد تام  cam cad و beam cone و VIP وعياادة ج  ااأل  اعاللوحادة. هالا  جاناب عياادة 

  : ث طوا قايتكون من ث الليلدراسات العليا مبنى ا إنشاء

 وغ فه استقبال وغ فه غازات  است احة 2ويحتوى على عدد  ر ى:االالدور 

  حديثااه ومطااورت  أساانانوحاادات  4  ااا  وعيااادةللم  ااى  اساات احةويحتااوى علااى  األولالاادور

 حديثه  أج زتومعمل 

  م كزت وغ فه تعقيم  وعناية أفاقه: ويحتوى على غ فه عمليات وغ فه الثانيالدور 

  للمبنى  الخدميةالدور الثالث: ويحتوى على الم افق 

  كمية هواء مناسبة كماا يوجاد عادد مان فيلتو المباني: تتميز الكلية  ارتفاع اإل اءةالت وية و  

م وحاة )  147يقال عان  التكييف ) و ما او  الساقف ( ماا  32يقل عن  الالتكييف(ما أج زة 

شفاط ). كما أن  72يقل عن  ال) والكبي ة ( ما  فشاط 143يقل عن الالصغي ة ( ما  والشفطات

مان مصاا يح النياون  فيكااإلى وجاود عادد   اإل افةطبيعية   ت اءةسمح تساحة النوافل كب  م

و المنشاآت  األ نياةم فق دليل  .المناسبة اإل اءةتوف   لكيجميع حج ات الكلية ومم ات ا  في

 .(األسنان كلية طب 

  عتماداالو  المواصفات القياسية لل يئة القومية لضمان جودة التعليم استيفاءنماذ  تقييم مدى 

( Norms ) العيادة المياتلقاعات المحا  ات، الفصول الدراسية، المعامل، العيادات، دورات ،

 ستيفاءالاتقييم مدى  فيستعانة   ا االتم  التيالمكتبة وكللك الوثائق الطبية و

 وحادة أسانان. كماا  181خمسة عيادات لتدريب و تعلايم الطلباة  مجماوع  األسنان يوجد  كلية طب

حادة أسانان. هالا  جاناب و 32متياز  الكلية   ا االعيادة خاصة  تدريب طلبة  األر يوجد  الدور ي

 الاليو مبنى الدراسات العليا CAD CAMو Cone Beamو VIP و عيادة ج  األ  اعيادة الع

 يساتخدم ا التايالعملياة والعلمياة  ج زةاأليادات ومعامل الكلية   ا أحدث يتكون من ثالثة طوا ق. ع

 .الطلبة أثناء الفصول العملية

 الدراسايل العاام امجال خدماة المجتماع خا فيتقوم  ه عيادات الكلية  الليالدور الكبي   إطار في 

 وحادة أسانان 71عادد   تجمااليوالدور الخاامس  الثانيفقد تم تج يز عيادتين  الدور  2112/2113

   : تىالا   مايم  العيادتين تعق غ فتيتم تج يز  . المجاني  اتقدم الع ةفيإ اجديدة 
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  أشعة أج زة 4عدد 

  اوتوكالف أج زة 8عدد 

  أداوتتنظيف  أج زة 4عدد 

  ماكينة تغليف أج زة 4عدد 

  ج از الت اسونك 4عدد 

  ج از التقطي  2عدد 

  معامل فانتوم هياد  الادور الخاامس والادور الساادس  الكلياة  كال معمال 6قامت الكلية  تج يز عدد

 .هيد وملحق   ا غ ف تحضي  وتج يزفانتوم  25عدد 

 و المعادات و غي هاا و  ج ازةاألو القاعات و المعامال و  المؤسسة لصيانة البنية التحتية إج اءات

تشامل دورات المياات ومصاادر  ساناناألالم افاق المتاحاة  كلياة طاب  - :مادى تفعيل اا  صافة دورياة

. ئماة لتغطيااة احتياجااات الكليااةاام وماسااتخدله وصااالحة فيااو هاي كاالك   ااء والميااات و المصاااعد 

 خاا األلطااا ق السااادس أحاادهما للطالااب و ر ااى حتااى ااالدورة ميااات  كاال طااا ق ماان  2عاادد  يوجااد

هاو خا   ال ئيساية فالمصادر فيامصادر الميات و مصادر الك   ااء  المؤسساة التعليمياة كا للطالبات

تمثال  الف عايالمصادر  أمااالك   اء من ش كة  ال ئيسيمن ش كة الميات و المصدر  العموميالميات 

 .الخاص  المبنى  الك   ائيأعلى المبنى و المولد  فيخزانات الميات الموجودة  في

  ئمااة لتغطيااة احتياجااات الكليااة (الم افااق المتاحااة اسااتخدام وملاالم افااق المتاحااة  الكليااة صااالحة

وتشامل الفصاول  األسانانياة طاب  الكلية يتم صيانت ا  صفة دورية طبقا لخطة الصيانة السانوية لكل

مكاتب وغ ف الك   ااء وماكيناات وجميع ال المياتوالمدرجات والط قات وجميع المعامل ودورات 

والمعامال تقاوم إدارة الصايانة  ج ازةواألما يتعلق  صيانة المعادات فيا أم (وغ ف التعقيم ( سناناأل

صايانة  إج اءات فيعامل وكللك السي  والعيادات والم ج زةلألكلية  عمل صيانة دورية منتظمة  ال

 تتوقف عن العمل ( التي ج زةاأل

 ت ويااة   ااا ويوجااد أفاا اد 8  حمولااة مصااعد 3عاادد ف ناااك األساانان طااب  كليااة المصاااعد عاان أمااا 

 دورية  صفة المصاعد صيانة ويتم إنلار وج از وتليفون

 األسانان طاب كلياة منتضا -: والساامة األمان علاى للمحافظاة المؤسساة تتخالها التي الممارسات 

 نظام ط يق عن والعاملين والطالب التدريس هيئة أعضاء وسامة األمن إج اءات فاروس  جامعة

 تتااواف  متخصصااين استشاااريين  مجموعااة تصااميم م تاام الح ائااق مكافحااة ومعااداتي اآللاا اإلناالار
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م عمال تجاارب الكلية وهى صالحة للعمل ويات مباني فيمة اوالس األمن تحقيق ومعدات التج يزات

 استخدام اوتدريبات على 

 ء اعمل تج  ة إخ. 

 توزيع ا وأماكن وأنواع ا وأعدادها الح يق  طفايات  يان. 

 والسامة األمن لإلدارة اليومي الم ور سجات. 

 النفايات من اآلمن التخلص 

  ياق ة مناسابة لتحق: يوجاد عالماات إرشااديرشااديةاإلماات االعو  مةاو السا األمنتشكيل لجنة

الكلياة و الطالاب داخال المادرجات والمعامال والط قاات و جاوار كافاة  فا ادألمة اوالس األمن

تادريب العااملين  الجامعاة علاى مع فاة مف اوم الساالمة  - :التدريب و يشمل - .طفاءإل ا أج زة

 والصااحة الم نيااة وأهميااة المحافظااة علااى مكونااات العماال و شاا   نظ يااة الح يااق وأنااواع و

ت المين الجامعاة  اد الح ياق و ياان حااالموجاودة  الجامعاة و شا   خطاة تاأ اءطفاإلوسائل 

 واإلساعافاتفاياات الطبياة الخطا ة  الجامعاة وش   مختص  لعمل قسام الن ءاواإلخ الطوارئ

هتماام الشاديد  تنظياف جمياع االة  النظافة الفائقة وي جع هلا تتصف الكلي- : النظافة – .وليةاأل

ن نظافاة  كال دور مسائولين اساتة أدوار ويوجاد عااميومياا .  الكلياة  المياتالقاعات و دورات 

عن تنظيف حج ات أعضاء هيئة التدريس و ال يئة المعاونة م ة يوميا وتنظياف المعامال قبال 

المعماال وتنظيااف الماادرجات  فاايتاام اسااتخدام ا  التااي دواتاألوغساال  العملاايو عااد فصااول 

ة وتنظيف المم ات والط قات و دورات ميات الطلبة والفصول الصغي ة قبل و عد كل محا  

ت نظافة لنظافة دورات ا. ويوجد  المبنى أر ع عاماألم  ت يوميا وكلما لزما م 4والطالبات 

. مواعيد تواجد عمال النظافاة م األلزم وإذا ن ذا ر كما يوجد يوميا الميات الخاصة  الكلية م تي

ليتأكاااد مااان غلاااق أ اااواب المااادرجات   اعصااا 3ص إلاااى السااااعة  7مااان السااااعة  هاااييومياااا 

ا وجمااع  عصاا 5ص وحتااى الساااعة  2عاماال واحااد يوميااا يتواجااد ماان الساااعة   اتوالحجاا

المبنى ثام مان على النظافاة مان قبال مشا ف النظافاة  ا اليومي ش افاإلصناديق القمامة. ويتم 

ت الطبيااة كمااا يااتم التعاماال مااع المخلفااا- .ن للمبنااىفيجااد أر عااة مشاا مشاا ف المبنااى حيااث يو

الخط ة  شاكل آمان و ياتم الاتخلص من اا عان ط ياق تعاقاد ماع شا كة ن ضاة مصا  للخادمات 

 :المؤسساة فايتصاال و الماوارد و الانظم التكنولوجياة و البنياة التكنولوجياة االوساائل  .البيئية

ئماة اا المعلومات و  نية تكنولوجياة متصال الحديث و نظم تكنولوجياالتوف  المؤسسة وسائل 
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موقاع المؤسساة علاى  (.( ساناناأل كلياة طاب  تاالتصااالكتياب وساائل  نشااط ا. م فاق لناوع

 .و دورية و آلية التحديث ال نت و الخدمات المتواف ة من خنتاالشبكة 

  ل موقاع جامعاة فااروسانت نت مان خااالللكلية موقع على شبكةwww.pua.edu.eg  موقاع

يزيااة. يوظااف هاالا الموقااع المفعاال نجلااليااة و نت ناات متااا   اااللغتين الع اال الكليااة علااى شاابكة

الدراسااية  المقاا راتتحمياال جميااع  - :اليوميااة  الكليااة مثاال نشااطةاألن عاان العديااد ماان اإلعاا

-PPT . فايوالمساتخ جات المسات دفة والمحا ا ات  اتإلكت ونياا شااملة مواصافات المقا ر

presentation  الدراسااية لجميااع تو اايح الخطااة التعليميااة العامااة لجميااع الفصااول  صااورة

الخاصاة  ئحاةالاودليال الطالاب و السنين الدراسية و تحديد للمواد الدراسية لكل فصال دراساي

 متحاناتاال ار الجداول الدراسية و جداول إظ - .إظ ار نتائج الطالب  الف ق المختلفة . الكلية

معلوماات عان  - معلومات عن الكلية ومعلومات عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين  الكلية -

لمحا ا ات، قاعاات دراساة ا ، قاعاةغا اضاإلاحة  المؤسسة من معامال متعاددة الم افق المت

المااواد  الم كاازي، و مخاازن سااناناألمعاماال المحاكاااة، عيااادات، معماال ، غاا اضاإل متعااددة

الخاصااة  كاال نشاااط  الكليااة و ور  العماال  ناااتاإلعا -سااناناألالتعليميااة الخاصااة  طااب 

لمتفاوقين علمياا ن  ياناات وصاور الطالاب ااإعا -  ياةاالط األنشاطة - عاماةوالمحا ا ات ال

 - المعلومات الخاصة  وحدة  مان الجودة  الكلية - ية المختلفةاالط األنشطة فيوالمتميزين 

يفتاتح هالا الموقاع  كلماة و ناات توظياف الخا يجيناإع - أنشطة خدمة المجتمع و تنمياة البيئاة

العلمياة و  نشاطةاألالتي ت م الطلبة، ثام ملخاص عان  خباراأل، يلي ا  ع  لعميد الكلية حيبيةت 

ياتم تحاديث  : تحديث الموقع  صفة دورياة جتماعية التي يقوم   ا الطلبةالال يا ية والفنية و ا

الدراسااية، و  المقاا راتالموقااع مثاال  يانااات أعضاااء هيئااة التاادريس، و الجااداول الدراسااية، و 

 يااة المختلفااة والمااؤتم ات التااي تعقااد االط األنشااطةسااة و تحااديث أي تطااورات  المؤس إ ااافة

ل إدارة ان ط يق إدخال  يانات جديدة من خ داية كل فصل دراسي ع فيدوريا  الكلية و ذلك 

 سااتاذاألين  عااد موافقااة و اعتماااد الساايد تكنولوجيااا المعلومااات و واسااطة متخصصااين مااؤهل

لاك  عاد موافقاة و اعتمااد السايد يانات عند الحاجة إلاى ذالدكتور عميد الكلية. كما يتم تحديث الب

البياناااات المطلااوب تعاااديل ا مااع الموافقاااة إلاااى إدارة  إرسااالالااادكتور عميااد الكلياااة و  سااتاذاأل

نت نات لجمياع الفئاات  الكلياة مان أعضااء االياتم إتاحاة خدماة  - تكنولوجيا المعلومات للتحديث

نت ناات لكافااة مكاتااب القيااادات االل شاابكة لااب وعاااملين حيااث تاام توصاايهيئااة التاادريس وطا
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ياتم إتاحاة خدماة  المعاوناةولجميع مكاتب أعضاء هيئة التدريس و ال يئة  داريةاإلو  األكاديمية

كافااة المعلومااات  علااىالتااي تحتااوي سااتلكار االقاعااة المكتبااة و قاعااة  فااينت ناات للطالااب اال

متاحاة فقا   ف اي اتدارة الكلياة  لخاصاةما عدا قواعد البياناات افيالخاصة  الكلية متاحة للجميع 

المكتبة و تج يزات ا و نوعية الم اجع و أعدادها و نوعياة  تستخدم ا التيدارات ذات الصلة إل

 ساناناأللكلياة طاب  األر اي  الدور (C026 )قاعة المكتبة 2 الخدمات المتواف ة  المكتبة تقع

د الطالااب و أعضاااء هيئااة فاا د و   ااا سااجل لحصاا  تاا د 21م و تتسااع لحااوالي  111 مساااحة 

. ساناناألجميع تخصصات طب  فيم جع علمي  كتاب و 625التدريس. المكتبة تحتوي على 

نت نات كماا أن   اا منا اد و االسة أج زة حاسب آلي متصلة  شابكة و المكتبة مزودة  عدد خم

مقاعااد و أرفااف وخزانااات للكتااب والاادوريات و ال سااائل و سااتائ  مقاومااة للح يااق و معاملااة 

آالت و أيضااا  لكت وناايواال المكتبااة خدمااة البحااث الااورقي عال. و متااواف  االشاات مااواد  ااد 

ساتعارة الخارجياة الفقاا للف  ساة الفعالاة. و يسامح  اتصوي   وئي. و يتم ت تياب الام ارجاع و

ة و مدر اة لتلبياة احتياجاات فياعن ط ياق تقاديم نماوذ  خااص  اللك. يعمال  المكتباة عمالاة كا

 هيئة التدريس. الطالب و أعضاء 

 
 

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية : -2

  قاماات لجنااة المعااايي  األكاديميااة و الباا امج التعليميااة  م كااز  اامان الجااودة  كليااة طااب األساانان

الصاادرة مان ال يئاة القومياة لضامان جاودة  NARS دراسة )المعايي  األكاديمية القومياة الم جعياة 

 ، و تم اعتمادها من مجلس الكليةاالعتمادالتعليم و 

  ثم تم طباعاة كتياب الNARS  و مناقشاة ال   اساتام عادد األقساام  و قامات األقساامNARS    و

مان مطا قت اا ماع توصايف المخ جاات  للتأكدقاموا  عمل دورة تدريبية لجميع أعضاء هيئة التدريس 

 التعليمية المست دفة 

 الخا يج وذلاك طبقاا للمعاايي   فيمواصفات الواجب تواف ها قامت وحدة الجودة  مناقشة و تحديد ال

  NARSمع عمل مصفوفة للتأكد من توافق مواصفات الخ يج مع ال NARSاألكاديمية 

  تم التأكد من مدى توافق المعايي  األكاديمية المتبنات مع كل من رسالة الكلية و أهداف ا اإلست اتيجية 



  
 
 
 
 

 

26 
 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

 والتأكااد توافق ااا مااع محتااوى و طاا ق تاادريس الباا امج  الخاا يجين اسااتبياناتدراسااة نتااائج  تماات

 التعليمية المختلفة .

 ات و فيتماات دراسااة احتياجااات سااوق العماال ماان خااال التواصاال مااع وزارت الصااحة و المستشاا

لين عان ئواألطبااء المسا إلاىالطلبة  اإل افة  الوحدات و الم اكز الصحية  التا عة ل ا و أولياء أمور

 طب األسنان .  كلية  االمتيازعيادة 

  .تم تشكيل لجنة لتطوي  الب امج التعليمية المختلفة 

  فاااايوتاااام تحديثااااه   2116ماااان عااااام   التعليمااااييوجااااد توصاااايف وا ااااح و معلاااان للب نااااامج 

 مناقشته و م اجعته  وتمت 2117/  2116و  2113/2114العام

 مخ جات التعلم المست دفة مع المعايي  األكاديمية  تم التأكد من توافقNARS   . 

  تام مناقشاة نظاامC.C.C   مجلاس كلياة  تااريخ  فايالطا ياة لطلباة الف قاة الخامساة  األ حااثو

و اال تكار الحديث للن وض  الجامعاة.تم  العلميتشجع الطالب على البحث  والتي 28/8/2116

يتسانى للطالاب التادريب علاى التعامال ماع الحااالت المختلفاة  لكاي C.C.Cاساتحداث نظاام الـاـ 

عا  من مختلف التخصصات ويتم تدريب الطاب على و ع خطة عاجياة  إلىتحتا   والتي

 CBCTتشاااخيص و عاااا  الحااااالت مثااال   فااايمتكاملاااة ماااع االساااتعانة  السااابل المقدماااة 

,CADCAM   هاالت الحاااالت , ويااتم  فاايالسااتخدام ا  األساانانمااع تخصاايص وحاادت لغاا س

خماس  فايللطاب  Requirementيةمن درجات المتطلبات العمل C.C.Cاحتساب درجات الــ

ويتم  ف وع مختلفة من ) حشو , عا  جلور , ت كيبات ثا تة , ت كيبات متح كة , عا  اللثة (

 أ حااثلكل. كما تم تكليف طاب ف قة الخامسة  عمل  المعتمدةتوزيع الدرجات حسب الساعات 

هيئااة  اءأعضاا إشاا افمختلااف التخصصااات علااى ان تتضاامن عماال تج  ااه معينااة تحاات  فااي

 تقيماهالتدريس و الوصول الى نتائج و توصيات ويتم ع ض البحث اما نخبه مان االسااتلت لياتم 

خماس ماواد  فاي لطلباهامان  المطلو ة Assignmentمن درجات الواجبات  درجاتهو احتساب 

 .مختلفة 

  جاودتألمان م كاز  امان  متا عتاهلجمياع المقا رات الدراساية و ياتم  التفاعلييتم تطبيق التعليم 

 التفاعلي التعليم  لمتا عة سنوية جامعة فاروس عن ط يق تشكيل لجنة 

  الخا يجين والتأكاد مان توافق اا ماع محتاوى و طا ق تادريس البا امج  اساتبياناتتمت دراسة نتاائج

كما تمت دراسة احتياجات ساوق العمال مان خاال التواصال ماع وزارت الصاحة و  التعليمية المختلفة
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األطبااء  إلاىالطلباة  اإل اافة  ت و الم اكز الصحية  التا عة ل ا و أولياء أماورات و الوحدافيالمستش

 كليااة طااب األساانان . و ناااء عليااة تاام تشااكيل لجنااة لتطااوي  الباا امج  االمتيااازلين عاان عيااادة ئوالمساا

 التعليمية المختلفة.

 قااام م كااز  اامان الجااودة و أيضااا وحاادة  اامان الجااودة  عماال الم اجعااة الداخليااة واسااتام    

تقاري  الم اجعين الخارجيين وتام و اع خطاة تصاحيحية خاصاة  االمق رات مان خاال وحادة 

 مان الجودة  و قامت وحدة الجودة  اساتام التعاديات التاي تمات علاى المقا رات علاى مادار 

تم م اجعه ط ق التعليم و التعلم المساتخدمة و كاللك طا ق التقاويم  كما الثاث سنوات الما ية

 ة لتحقيق مخ جات التعلم المست دفة للمق راتلتكون مناسب

   يوجااد تق ياا  ساانوي لجميااع المقاا رات الدراسااية يااتم م اجعتااه  عااد كاال تاا م كمااا يوجااد تق ياا

وياتم  يتم مناقشة التق ي  السنوي للب ناامج سانويا الفحص الشكلي و الفني للورقة اإلمتحانية كما

 . اعتمادتالموافقة عليه و 

 ومنساقيرؤسااء اللجاان  الساادةو مقت حاات  أراءيم  عمل خطاة لتجمياع قامت لجنة تطوي  التعل 

لكال مقا ر للتعا ف علاى المشاكات  األولياةيقدم ا الب ناامج و جماع الدراساات  التيالمق رات 

نمااااوذ  ملااااف  إعاااادادتواجااااه تطااااوي  و تحااااديث هاااالت المقاااا رات وذلااااك عاااان ط يااااق  التااااي

Development plan template   المختلفة للكلياة حياث تام  األقساموتم ع  ة على رؤساء

 لجنة تطوي   Curriculum.development.pua.deu.eg\خاص  أيميلعن ط يق  إرسال ا

 أو اإل اافةشملت مقت حات كل قسم من حيث  التيالمختلفة و  األقسامالمناهج  وتجميع م دود 

ا مان كال مان ج مان الواجاب تحاديث  التاي الجديدة األجزاءكل مق ر و  فيالحلف الواجب عملة 

اقت احاااات  أيضااااو  أنماط اااااو تغييااا   إتباع اااايجاااب  التااايدراساااي و كاااللك طااا ق التااادريس 

 .الحديثة الواجب تواف ها  األج زةالحتياجات كل قسم من 

  المقاا رات وتوزيااع اسااتمارات مقت حااات  ومنسااقي األقسااامرؤساااء  السااادةع مااتاام عقااد اجتماااع

 ع  المق رات , كماا  في موجودلا التشا هالتكامل او  هأوج لدراسةالمختلفة  األقسامتعاون  ين 

 تم دراست ا. التيالمق رات  فيطلبه االمتياز  أراءتم عمل استبيان استطاع 

  االمتحاناات  فاين اية كل فصل دراسي للمشاركة  في انتداب عدد من األساتلة    األسنانتقوم كلية طب

 فايسااتلة  كتا اة تقااري  المقا رات التاي قااموا  تدريسا ا و يقوم األ الشفوية للطاب للمق رات المختلفة

النتااائج  وتقااوم وحاادة  اامان الجااودة  الكليااة  االسااتعانة  منسااقي  إعااانن ايااة كاال فصاال دراسااي و عااد 



  
 
 
 
 

 

28 
 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

رساميا  مجاالس  اعتمادهااالجودة  األقسام المختلفة  م اجعة تقاري  مق رات أقسام الكلية المختلفة وقبل 

تعليقاات الطااب والممتحناين الخاارجيين للمقا ر   اتدرا حياث الصاياغة وااللتازام األقسام والكلياة مان 

 أو  السلب وكللك آراء أساتلة المق ر  شأن تطوي  المق ر.  اإليجاب

 

 التدريس والتعلم :ـ 8

 

  تعماال الكليااة علااى مائمااة أساااليب التاادريس والااتعلم والتقااويم المسااتخدمة للمعااايي  األكاديميااة

 لمخ جات التعلم المست دفة، ولللك تم و ع إست اتيجية تدريس وتعلام(  معتمادة وموثقاةالم جعية 

 حياث ان اا تحقاق رؤياة و رساالة كال مان الكلياة و  24/8/2116(  تااريخ 5 محض  الكلية رقام ) 

الجامعة ، وتتضمن أساليب متنوعة وغي  تقليدياة  نااءا علاي االسات اتيجيات المجمعاة مان مختلاف 

 ة.أقسام الكلي

 

  تم إعداد مصفوفة تضم قائمة  أنماط التدريس و التعلم التقليدية و الغي  التقليدية وهي متوافقاة ماع

 مخ جات التعلم المست دفة ورؤية ورسالة الكلية 

  توصيف للمق رات  وأيضاكما تم إعداد مصفوفة  األساليب المختلفة الخاصة  تقييم الطاب. 

 تيجية و تتأكد مان أن طا ق التادريس و الاتعلم و التقاويم تادعم تتا ع المؤسسة مدى تطبيق اإلست ا

م ااارات التوظاف لاادى الطااب ) تااواف  أمثلااة تظ ا  التفاعاال  ااين  اكتسااابو  الالاتيتطبياق الااتعلم 

األعمال و  ريادةو  التعاونيالطالب و هيئة التدريس و الطاب و  عض م و التعلم المختل  و التعلم 

 غي ها(

 للطاب وفقان لنواتج التعلم المست دفة الميدانيوصف   امج التدريب تصمم المؤسسة و ت 

  ه و تحادد نوعياة مشااركت ا فياكما توف  المؤسسة الموارد الازماة للتادريب و الج اات المشااركة

قائماة  مجااالت ومصاادر -األج ازة -   الماوارد الازماة للتادريب )قاعااتفيوذلاك عان ط ياق تاو

 الكتب  المكتبة.-ويات امعامل ومحت-التعليم والتعلم

  الميدانيتستخدم المؤسسة مجموعة من األدوات و المؤش ات المو وعية لقياس فاعلية التدريب 

ن و ج ااات فيرأى الطاااب و المشاا  استقصاااءالتطااوي  ) مثاال  فاايد ماان النتااائج فيللطاااب و تساات

 من نتائج تحليل ا( االستفادةالتدريب وفق مؤش ات محددة و أوجه 
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 و غي ها شفويو إكلينيكى و  وعمليؤسسة من ط ق تقويم الطاب ) مثل تح ي ي الم تنوع 

 مخ جات التعلم المست دفة و  االمتحاناتسسة آليات محددة للتأكد من مدى توافق ور   تتبع المؤ 

 -مثل: توازن توزيع الدرجات علي ا

 .مدى تواف  دليل إدارة االمتحانات 

 اءة وعدالة األداء واالحتفااظ  اأوراق االمتحاناات  صاورة ونظم عمل ا  ما يتيح كف يوجد اليات

 مؤمنة وس ية نسخ ا وتوزيع ا.

 .آليات / إج اءات  مان عدالة نظام االمتحانات 

  شكل الورقة اإلمتحانيةمثال :   كفاءة و عدالة االمتحاناتتتبع المؤسسة إج اءات إلدارة 

 و  امان سا يت ا عناد نساخ ا و  انااتاالمتحنظم المؤسسة عمل الكنتا والت  ماا يضامن تاأمين ت

 ة توثيق نتائج االمتحانات وتأمين ا واستدعائ ا عند الحاجة.فيكيو توزيع ا

 

  مثال عادم تعاارض المصاالح ماع  االمتحانااتتوف  المؤسسة آليات محددة للتأكد من عدالة نظام (

و اإلجا ااات  أعضاااء هيئااة التاادريس و ال يئااة المعاونااة و عدالااة التصااحيح و دقااة رصااد الاادرجات

 النموذجية و التدقيق و الم اجعة و غي ها (

  النتاائج مؤمناة و قا لاة  االحتفااظ ماا يتايح  االمتحانااتتطبق المؤسسة آلياات فعالاة لتوثياق نتاائج 

 عند الحاجة عن ط يق  أج زة الكمبيوت   غ فة الكنت ول لاستدعاء

  ( عبااا  الوساااائل و  الجمعااايويني و المختلفاااة )التكااا االمتحانااااتتعلااام المؤسساااة الطااااب  نتاااائج

التوقيتات المناسبة و تناقش ا مع م لدعم تعلم ام ) ي اعاى توقيات و محتاوى التغلياة ال اجعاة لادعم 

 الطاب( استفادة

 المؤسسة  تحليل نتائج امتحانات الطاب على المستويات المختلفة ) الف ق الدراسية / المق رات 

  النجا  للمستويات المختلفة للم حلة الجامعياة األولاى ) تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور نسب

و تع  اه  االمتحانااتلعدد األعوام مساو لمدة الب نامج التعليماي ( و تعاد تق يا ان عاماا عان نتاائج 

 .على المجالس المعنية

، و تعلن ا و  االمتحاناتتضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطاب من نتائج  -

 .يق اتتا ع تطب
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 الطالب والخريجون :-9

   تقبل الكلية الطاب الحاصلين على شا ادة الثانوياة العاماة : سياسات القبول  فياليوجد اي تغيي

المص ية شعبة علمي علوم أو ما يعادل ا تبعان للقواعد التي ينص علي ا المجلاس األعلاى للجامعاات 

ألهليااة. وتعلاان الجامعااة عاان قواعااد القبااول والقواعااد التااي يحااددها مجلااس الجامعااات الخاصااة وا

 :فيالمتقدمين لالتحاق   ا  عدة ط ق تتمثل  فيوالش وط الواجب تواف ها 

  االلكت ونيةاإلعان عن فتح  اب القبول  الج ائد المص ية و على مختلف المواقع 

 على الموقع اإللكت وني للجامعة  اإلعان 

  األسناندليل الطالب الخاص  كلية طب 

 مبنااى  فاايو  ألجامعااهعلااى مااداخل   الجامعاةللتقااديم  المطلو ااة األوراقلوحااات تو ااح  علياقت

 الفود كورت 

  خاااال   الكلياااةتقاااوم الكلياااة  تنظااايم الياااوم المفتاااو  )ياااوم التوعياااة( للطااااب المساااتجدين كماااا

 .للجامعةعن هلا اليوم عب  الموقع االلكت وني  اإلعانو يتم  للدراسةالسا قين  األسبوعين

  أخا ىتقبل جامعة فاروس تحويل الطاب ذوي المستوى األكاديمي الجيد من جامعاات مصا يه 

معت ف   ا. و هناك وسائل مختلفة لإلعاان عان قواعاد  أجنبيه( او من جامعه خاصة أو)حكوميه 

 اآلتي: فيالتحويل للطاب تتمثل 

  اب القبول للطلبة الجدد  إطار اإلعان عن فتح فياإلعان عن التحويل إلى الكلية  شكل  مني 

  الكلياةو الئحاة   وء القواعد التي يحددها المجلاس األعلاى للجامعاات الخاصاة واألهلياة فيوذلك 

 لداخليةا 

  العاام   داياة فايدليال الطالاب الالي ياوزع علاى الطااب  فايتو يح سياساات القباول و التحويال

 .الدراسي

 لمناظ ة مان الجامعاات األخا ى  شا ط الخضاوع كما تقبل الكلية الطاب المحولين من الكليات ا

للتقييم لموقف م األكااديمي ومعادلاة المقا رات التاي سابق وأن اجتازوهاا مان قبال لجناة متخصصاة 

تشكل تبعان للتخصص اللي يتقدم له على أن يتواف   الطالب المتقدم لالتحااق  الكلياة شا ط التفا غ 

علاى أن يخضاع الطالاب المحاول إلاى دراساة   الكلياة الكامل للدراسة طبقان لما أق تاه لجناة المنااهج

دقيقة لحالته األكاديمية من قبل لجنة خاصة  مقاصة المواد والساعات والدرجات التي حصل علي ا 

 .جامعته السا قة فيالطالب 
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   سانويا و  الجامعاة يانات عن عادد الطااب المقباولين ونساب التحاويات مان والاى  الجامعةتوف

 األعدادللتطوي  و زيادة  المناسبة اإلج اءاتو اتخاذ تقوم  تحليل ا 

 الدراسيةاألعوام  فيحص   تعداد ونسب الطاب المحولين من وإلى الكلية  1 -و يتضمن جدول 

 :السا قة ثاثال

العام 

 األكاديمي

عدد 

المحولين إلى 

الكلية من 

 جامعات أخ ى

عدد المحولين  النسبة المئوية

من الكلية إلى 

  ىجامعات أخ

 النسبة المئوية

 2114-2115  17   1.2  %  1  1.1% 

 2115-2116  27   1.4%  1  1.1% 

 

 مما يعطاى داللاة الكلية إلىألعداد الطاب المحولين  المستم ة الزيادة ويتضح من تحليل النتائج ,

تم و  نااء علياه لام يادين  تمكانياات الكلياة و  امج اا التعليمياة فيعلى زيادة الثقة المجتمعياة والمسات

 .الجامعة إنشاءتطوي  قواعد التحويل منل  داية 

  مكتااب  ماان خاااللجاالب و رعايااة الطاااب الوافاادين  متنوعااة أنشااطهو  أساااليب الجامعااةتسااتخدم 

ين للاادول الع  يااة واتحاااد فيمساااعد نائااب رئاايس الجامعااة لشاائون االتصااال مااع المستشااارين الثقااا

 التنسيق مع كلية طب  االكاديميه التي تواج  م ,كما تسعى  لحل جميع المشاكل الجامعات الع  ية 

 . األسنان

  العادد  إلاىو نسابت م  أعادادهمشاامله عان الطااب الوافادين تو اح  إحصائيات المؤسسةكما تعد

 .الما ية الثاثة األعوام عدد الطاب الوافدين خال فيلتغيي  , و معدل ا اإلجمالي

 اجمالى الطااب  إلىلوافدين الملتحقين  الكلية  إحصائية ألعداد ونسب الطاب ا 2-يو ح جدول

 .2117-2116العام الجامعي إلى2115-2114من العام الجامعي 

 العام األكاديمي   الكلية إلىعدد الوافدين  النسبة المئوية 

 2114-2115  14  1.7% 

 2115-2116  32  1.7% 

 

 نظا ا للج اد  الكلياة إلاىين عادد الطااب الوافاد فاي المساتم ة الزياادة: ويتضح من تحليال النتاائج
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مااد جسااور التواصاال مااع المجتمعااات الدوليااة عباا  عاقت ااا الوثيقااة  فااي لجامعااة ا إدارةالاالي تبللااه 

 إدارةالتااي  االلت ا  الكبياا ةة والساافارات الموجااودة  مصاا .و  فضاال تلااك الج ااود فياا ااالم اكز الثقا

تام قباول  2113عاام  فايو .ع  ياةالتم  حمد هللا االعتا اف   اا مان قبال العدياد مان الادول  الجامعة

 جامعة فاروس  اتحاد الجامعات الع  يه عضوا عاما

  توف  الكلية نظاام لادعم الطااب مان خادمات مالياة كمكافاآت مالياة للطااب المتفاوقين و خادمات

مادية وثيقة رقم  و صحية  وخدمات اجتماعية من إعانة للطاب اللين يتع  ون لظ وف طارئة 

 وفاة ولي األم  او ظ وف صحية او حادث  مثان.أثناء الدراسة )

  دليال  , ياوم التوعياة فايمنشاورات العن الخدمات و الدعم من خال دليل الطالاب و  اإلعانيتم

يسا ل علاي  حتاى األسانانن الطااب داخال مبناي  كلياة شائوكماا يوجاد غ فاة ل  األسنانكلية طب 

 الطالب الحصول علي المعلومات الازمة.

 فوجاد   أكاديمياة أعاوام 3علاي المكتباة علاي مادار األسانانت دد طااب  فيراسة التغي  و قد تم د

(  ولكاان هناااك نقصااان 2114/2113_ 2113/2112التاا دد  ااين العااامين الدراساايين)  فاايزيااادة 

 فيالجامعة الي البحث العملي  اتجات إلي( و قد ي جع ذلك 2115/2114ملحوظ  المق نة مع سنة )

 سنة الف اغ. ألن انظ ا   وأيضاسنة التخ   

 السااعات المعتمادة(  علاى هيئاة  ديميامتضمنا نظام الدعم االكا دليل الطالب جامعةتوف  ال(CD 

لتوعيااة يتضاامن محتويااات الب نااامج الدراسااي ولااوائح الجامعااة زيعااه علااى الطلبااة خااال يااوم التو

مكتاب  فايمتاوف   ناألسانااألكاديمية  خصوص شئون الطاب ونشاط م ويوجد  دليال لكلياة طاب 

 شئون الطلبة  الكلية. 

 حيث يتم تقسيم الطاب  كل الف ق علاي الم شادين االكاادمين  األكاديمينظام الدعم  وف  الكليةت 

ة الوصول الياه مان ياوم التوعياة عان ط ياق مكتاب فيكل طالب  الم شد الخاص  يه و كي إعامو 

الة تغيي  الم شد األكاديمي يتم إعام م ح فيشئون الطاب واللي يستم  معه حتى سنة التخ   و

 حين عن ط يق مكتب شئون الطاب ايضا. في

   يقوم الم شد األكاديمي عند تع فه على الطالب  توعيته  نظام اإلرشاد األكااديمي وف ام ماا تعثا

 علي الطالب ف مة من دليل الطالب اللي حصل علية يوم التوعية .

 يمي )طبقااان للجااداول المعلنااة للساااعات المكتبيااة المخصصااة يقااوم الطالااب  زيااارة الم شااد األكاااد

ة التغلب على الصعاب التاي فيالستقبال الطاب( وذلك لاستفسار عما يخص الفعالية التعليمية وكي
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 تحول دون متا عته للدراسة  الكفاءة المطلو ة.

  فاايلاسااتمارة  يقااوم الم شااد األكاااديمي  متا عااة حاااالت الطاااب المتعثاا ين والتااا عين لااه طبقااان 

 حينه )م فق نماذ  من تقاري  الطاب المتعث ين. فيالتخاذ الق ار المناسب  8-الجدول

  ملااف يخااص كاال طالااب يحتااوي علااي جميااع المعلومااات الخاصااة  أكاااديمييوجااد مااع كاال م شااد

  الطالب و ملخص لقاءات الم شد مع الطالب 

  ض متطلبات عملية تقوم الكلية  خدمات التوجية الم ني للطاب من خال ف(Requirements 

للحصول علي % من المجموع الكلي لدرجات الماادة كماا  إتمام الكل مادة يجب علي كل طالب  (

 Comprehensive Clinical)حالاة التخا    إتماام األخيا ةيجب علي طالب السنة الخامساة و 

Case  CCC) حث العلمي إلي  اإل افة  (Research). 

 

 ع قواعااد موثقااة ومعلنااة لتحديااد المتعثاا ين و المتفااوقين والمباادعين و اليااات قاماات الجامعااة  و اا

 ط يقن الكتشاف م مبك ا ع

  المتا عة المساتم ة مان قبال أساتاذ الماادة وذلاك  طا   أسائلة  صافة مساتم ة علاى ماا تام دراساته

 وماحظة نوعية األسئلة التي يط حون ا ومدى تفاعل م معه.

 حصاص التماارين للتعا ف  فاية المعاونة وزيارتاه مان حاين آلخا  تواصل أستاذ المادة مع ال يئ

 على مستويات الطاب ومدى تجاو  م.

 االمتحانات الدورية القصي ة  و نسب الغياب المق رة  فينتائج الطاب  األكاديمي شد ممتا عة ال

ذا اساتم  و جاواب الح ماان مان دخاول االمتحاان الن اائي للماادة ا (الثااني واإلنالار األول اإلنلار)

تحت التسجيل المعلاق مان الحاصالين علاى أي تقادي  مان  اتحديد الطاب  -الطالب  عدم الحضور 

 مق ر إجباري ثاث م ات  في( DNأوNEأوFأوBLتقدي ات ال سوم )

  طالاب  حاد  111يتم دعم المتفوقين  منح تتناسب مع عدد الطلبة الفعلاي  واقاع منحاة واحادة لكال

( ال CGPAدراسية  ش ط حصول الطالاب علاى مجماوع ت اكماي )طاب عن كل سنة  3أقصى 

 وذلك كما يلي:  3.5يقل عن 

  من مص وفات الدراسة. %25األول خصم 

  من مص وفات الدراسة. %15الثاني خصم 

  من مص وفات الدراسة. %11الثالث خصم 
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 ثة األوائال مان كما تدعم م معنويا  تنظيم يوم التفوق والوفاء سنويان وذلك لتك يم الطاب الثا

 كل ف قة دراسية  الكلية.

   حااالت التخا   العملياة و  حاوث التخا    اعطااءهم شا ادات  فيالطلبة  أوائلكما يك م العميد

 .و صورهم مدخل الكلية  أسماءهمعن  اإلعانتقدي  و 

  تاادعم الكليااة الطاااب المتعثاا ين  واسااطة أعضاااء هيئااة التاادريس ماان خااال الساااعات المكتبيااة

 شاد األكاديمي.واإلر

  ساعات أسبوعيان )الساعات المكتبياة( وذلاك حتاى  4تف غ أعضاء هيئة التدريس  عدد ال يقل عن

يمكان للطالااب طلااب المعاونااة للتغلااب علااى مااا استعصااى تحصاايله ماان المااادة العلميااة. ويااتم تعليااق 

 جدول توزيع الساعات المكتبية خار  غ فة عضو هيئة التدريس.

  كل المواد المسجلة خال الدراسة في لدرجاته اديمياألكمتا عة الم شد 

  عاد العاام األكااديمي األول, ياتم و اعه  2.11الطاب الحاصالين علاي  تقادي  ت اكماي أقال مان 

عبء دراساي مخفاف  فيتحت الم اقبة األكاديمية لمدة عام كامل حيث يتم إلزام الطالب  التسجيل 

معتمدة وذلك إلعطائه ف صة ل فع قيماة متوسا  نقااط ساعة  14)طبقان لائحة الكلية(,  حد أقصى 

 التقدي  الت اكمي.

  تحاات التسااجيل المعلااق ماان الحاصاالين علااى أي تقاادي  ماان تقاادي ات  المو ااوعتحديااد الطاااب

أي مقا ر جدياد وياتم  فايمق ر إجباري ثااث ما ات, حياث ال يسامح ل ام  التساجيل  فيال سوب  

 اا علاى أحااد فياإل اافة إلاى أياة مقاا رات أخا ى حصال هاالا المقا ر   فايإلازام م  التساجيل فقا  

 ساعة معتمدة.وثيقة  12تقدي ات ال سوب )م ة أو م تين(, و حد أقصى 

 المجتمع الطا ي: فيفاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة  آليات للكلية 

  عملية  كلية ألن ا األسنانال تسمح الجامعة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  االلتحاق  كلية طب

عياادات وذلاك تيساي   5موزعة علاي  أسنانوحدات  8االيس يين حيث توف  ل م الجامعة   استثناء

 .ل م حتي يتمكنوا من عا  م  اهم   كفاءة

 م تصميم منحدران عند مداخل مباني الكلية مصمم الستخدام الك اسي المتح كاة  للزائا ين مان ت

مؤقتااة اثناااء الدراسااة او ايااام  إلصااا ة ااوا ذوي االحتياجااات الخاصااة او للطلبااة الاالين تع 

 .االمتحانات 
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 ة و فنيااة واجتماعيااة و ريا ااية وأنشااطة جوالااة . وذلااك فياا  أنشااطة علميااة وثقافيت ااتم الكليااة  تااو

الستغال طاقات الطاب وتنمياة م اارات م العاماة والسالوكية وماا يتباع ذلاك مان التنمياة البدنياة و 

 .اآلخ ينل مع السلوكية والشخصية وقدرة التعام

  و من هنا تم تشكيل لجنة األنشطة الطا ية  الكلية ويشمل تشكيل اللجنة تكليف منسق من أعضاء

 هيئة التدريس لألنشطة التالية:

 ة واإلعامية.فياللجنة الثقا 

 .اللجنة العلمية 

 .اللجنة ال يا ية 

 .اللجنة الفنية 

 .لجنة الجوالة والخدمة العامة 

 

  الكليااة ماان خااال إدارة  الخاصااةل األنشااطة الطا يااة فيااتن فااي الطا يااة ةاألنشااطو تساااهم لجنااة 

األنشطة الطا ية  الجامعة والتي تتبع نائاب رئايس الجامعاة لشائون خدماة المجتماع والبيئاة ولجناة 

األنشطة الطا ياة  الكلياة والتاي تتباع وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطااب, حياث تقاوم  األنشاطة 

 اآلتية:

  داية العام الدراسي. فييف  مجاالت األنشطة الطا ية واإلعان عن ا التع  

 األماكن المطلو ة لممارسة النشاط.فيتو   

 ة والفنية والعلمية.فياإلعان عن األنشطة ال يا ية والفنية واالجتماعية والثقا 

 .اإلعان عن المسا قات والدوري واألنشطة المختلفة 

 لها.فيطه التي تم تنتقييم تقاري  دوريه عن االنش 

 جميع اإلمكانات المادية من ماعب ريا ية ومس   مج ز لألنشاطة فيكما تقوم الجامعة  تو  

  الميزانيات المطلو ة لفعاليات خط  األنشطة الطا ية فية مع توفيالفنية وقاعات للندوات الثقا

  الكلية. الخاصةالمختلفة  

 ياوم الثاثااء مان كال  فاية عشا ة ظ ا ان ولمادة سااعتين   مساحة زمنية من الساعة الثانيفييتم تو

 :  الكلية المختلفة األنشطة أمثلةأسبوع لممارسة األنشطة الطا ية المختلفة  الكلية.. و من 

 , مان أماام قصا   أنطلاق الالياألنشطة ال يا ية: مان أمثلت ااس ساباق الادراجات لطااب الجامعاة
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طالااب و طالبااة ،و كااللك العديااد ماان  81ة أكثاا  ماان ,و حتااى مكتبااة اإلسااكندرية  مشااارك المنتاازت

 المعيدين من مختلف الكليات.

 ة تنمياة م اارات الطااب فيكي في, تنظيم مجموعة من  المحا  ات أمثلت اة: من فياألنشطة الثقا

كللك على العدياد  وتضمنتة التواصل مع اآلخ ين  شكل محت ف، فيالمجاالت المختلفة ،و كي في

أيام تحت ص   المس    4على ما تم مناقشته. تم ذلك على مدار  العمليتطبيق من ور  العمل لل

  MAC Club. ناديللجامعة.نظم ذلك طاب الجامعة مع  الطا ي

  حياث يقاوم  طا ايمثال هالت األنشاطة  تنظايم أول ماؤتم   فاياألنشطة العلمية: تف دت الجامعة 

تدريس ,ثم يقومون  ع ض هلت األ حاث، الطاب  عمل أ حاث علمية تحت إش اف أعضاء هيئة ال

 ة إعداد األ حاث العلمية، و كللك تنظيم المؤتم ات.فيمما أ اف للطاب خب ة عظيمة  كي

  لاام تتاا ك الجامعااة  ااد ماان خدماة المجتمااع  كاال مااا أوتياات ماان مااؤهات ,و االجتماعيااةاألنشاطة :

المناااطق الشااعبية و المناااطق ذلااك إصاادار القوافاال الطبيااة الدوريااة إلااى العديااد ماان  فاايخاادمات، و 

حاجة ماسة إلى مثل هلت الخدمات حياث يقاوم طااب الكلياات العملياة مان طاب  في التيالعشوائية 

، و إعطااءهم  طاقاات عاجياة حتاى يناالوا اجتماعياأسنان  الكشف على الحاالت الح جة طبيا ,و 

مان األسااتلة العاالميين  ف صة العا   المجان على يد طاب الجامعة تحت إش اف نخاب الجامعاة

المجلات  فيال تزال تنش   التي,و المتميزين  علم م و خب ات م العلمية و العملية و كللك  أ حاث م 

 العلمية العالمية األجنبية ش ادة على كفاءت م البالغة .

  د شارك  يوم اليتيم  التعاون مع جمعية رسالة الخي ية . فق االحتفال ية: من أهم ا فياألنشطة الت

صحية للحا  ين ،و  توعيةتقديم  فيعدد من الطاب و أعضاء هيئة التدريس ،وال يئة المعاونة  

توزيع عدد من ف   ،و معاجين األسنان كحافز لألطفال للعناية  أسنان م. كماا قااموا  تنظايم عمال 

ى ،و جاالاب يساا ل علاا  اايفيت  ااالع ائس ،و الموساايقى ماان أجاال توعيااة األطفااال  شااكل  مساا حي

 األطفال استيعا ه.  

 و حفال للمواهاب  األسانانكلياه طاب  فايلها فيا:  مثال المعاارض الفنياة التاي تام تنالفنياة األنشطة

 الجامعاة و الالي  الطا اييقام سنويا علاى المسا    الليو  Talent Show الكلية الخاصة الفنية

شع  ،و تمثيل ،و غناء  فق ة ما  ين 32 حواليه مختلف المواهب . و يضم الحفل سنويا فيتع ض 

أو ا ا اإلساكندرية  فناانيالحفال عادد مان  طالاب. كماا يحضا  41،و عزف ،يقدم ا ماا يقا ب مان 

ن ،و أساتلة أصوات ، و ذلك لتقييم المواهب المشاركة .و يقوم  تنظايم الحفال  فيمن عاز السيمفوني
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جدي   اللك  مشاركة عدد مان طالب من طلبة الكلية. و ال 31 حوالي -إلى جانب رائد اللجنة الفنية 

حفلناا األخيا  ،  اإل اافة إلاى اثناين مان المعيادين  فايجامعاة فااروس  خ يجايمن  االمتيازأطباء 

الجامعاة مماا عكاس انتمااءهم ،و  خ يجايالجامعة ،و أحد أطباء األسنان ،و هو أيضا من  خ يجي

 ظ ها الجميع. ينت احتفاليةأ حى  الليهلا النشاط  في االشت اكح ص م الشديد على 

  األماكن الدراسية و  فيتقوم المؤسسة  قياس أراء الطاب  استخدام االستبيانات متضمنة آراءهم

أعضاااء هيئااة  فاايالمعاماال و العيااادات و المناااهج الدراسااية كمااا يحتااوي االسااتبيان علااي آراءهاام 

 التدريس و ال يئة المعاونة تحلل المؤسسة و تقيم آراء الطاب 

 سة من النتائج و تناقش ا التخاذ الق ارات المناسبة تجاات ماا اجماع علياه نسابة كبيا ة د المؤسفيتست

 من الطلبة .

 

 

 البحث العلمي واألنشطة العلمية : -01

  مة  وكيةل  تعضةوي  كةلو  يرأسةاا مميةد الكلية  العلمة الكلية  تشكةكيل لة ة  للت ة   إدارةقامت

لوضع خطة   هيئه الشدريس أمضاءم   اشذةاألسالكليه لكئو  الطالب و الدراسات العليا و تعض 

 للكلي   العلم الت   

    للكلية   العلمة للت ة   الخارة و  الداخل تالكلي  تعمل الش ليل التيئى  العلم قامت لة   الت

(SWOT Analysis)    العلمة لش ديد  قاط القوة و الضعف و الفرص المشا   و الشاديدات للت 

 س.تكلي  طب األس ا  ةامع  فارو

  ش قق تاا رؤيشاا ورسالشاا  اإلسشراشيةي شت ت الكلي  مةموم  م  الغايات واألهداف 

    لشعريةف أمضةاء هيئة  فيتالشعاو  مع لة   الةودة تش ظيم  دوات شثقي العلم قامت لة   الت  

شت شاةةا الةامعةة   الشةة و األهةةداف  العلمةة الشةةدريس و معةةاو يام ترؤيةة  الةامعةة  و رسةةالشاا للت ةة  

 قيق هذه الرؤي .لش 

   مةةع  ذه ة تالشعةةاو  مةع و ةةدة الةةودة تالكلية  تعقةةد ةلسةات م ةةف  العلمة قامةت لة ة  الت ةة

المخشلفة  لشكةو  م تثقة  مة   لألقسةام  وضع الخطةط الت ثية  فيرؤساء األقسام تالكلي  للشعريف تكي

 ط الت ثيةة لخطةةوقةةد شةةم م اقكةة  اللكلي  اإلسةةشراشيةي  األهةةدافرؤيةة   و رسةةال  الكليةة  و مشفقةة  مةةع 
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 .الخطط الت ثي  لكل قسم ملى  ده وإمدادالمخشلف  تمةالس األقسام 

   العالميةة ضةةوء اجشةاهةةات  فةة  العلمةة مةةداد خطةةه الكليةة  للت ةة  إت العلمةة قامةةت لة ةةه الت ةة 

ارشتاط خط  الكلي  الت ثي  تخط   أوةهشم الشأكد م  و  شائج الش ليل التيئ  للمؤسس هو  المعا ر

 .المةشمع ولوياتأو  الجامعة

  شطتيقاا ومراقت  العلم  الت   تأخالقيات الوم  ل كر فامل  آليات للمؤسس. 

 األسة ا  طةب كلية  قامةت العلمة  الت   وأخالقيات تآداب اجلشزام مل  الكلي  إدارة م   ر ا 

 .الم لي  والضواتط الدولي  ركاداتواإل لقوامد وفقا العلم  الت   أخالقيات لة   تشككيل

 الدوليةة  اإلركةةادي  وفقةةا للقوامةةدتالكليةة   العلمةة مةةت اللة ةة  توضةةع الميثةةاق اجخالقةةى للت ةة  قا 

 الشةةةدريس هيئةةة  أمضةةةاء لشعريةةةف  فيةةةشثقي ة ةةدوقامت و ةةةدة الةةةةودة تش ظةةةيم يةةة والضةةواتط الم ل

 .تالكلي  العلم للت    األخالق تالميثاق و الشمريض و العمال  اإلداريي و  ومعاو يام

 

ميع ملى ة األخالق وشم شوزيع كشيب م  الميثاق  العلم لة   أخالقيات الت    ممل إةراءات

:الفئات   

  وتقديم تقاري   مدي صاحيت االمقدمة  األ حاثفحص وتقييم  فيوتقوم اللجنة  دور فعال 

 .التوصية  تج اء التعديل الازم ليتوافق البحث مع قواعد البحث العلمي وأخاقياته 

 مفعلة  لةدمم الت ة   أسةاليبم ةا  و  تاإلسةك دري طب األس ا  تةامع  فاروس كلي   رةشوفر إدا

المكةشرك  تةي  الشخ  ةات  األت ا زه و لش مي  قدرات التا ثي  و شكةيع و دمم فيو ش  العلم 

هيئة  الشةدريس  ألمضةاء المكافةآتم  طريق الةدمم المةادو وشقةديم  المخشلف  و األت ا  الشطتيقي 

 .م  طريق شقديم ت  

  ز الت ةة  فيةةالمخشلفةة  لةةدمم وش  األسةةاليبملةةى اسةةشخدام  تاإلسةةك دري  ر ةةت ةامعةة  فةةاروس

م  خالل امداد وثيق  سياسات الةامع  الشكةيعي  ألمضاء هيئ  الشدريس والايئ  المعاو    العلم 

 .كما امدت وثيق  األةازات مدفوم  األةر إل ةاز رسائل الماةسشير والدكشوراه المعدة للم اقك 

 فر الةامعةة  ألمضةةاء هيئةة  الشةةدريس والايئةة  المعاو ةة  الشةايةةزات الالزمةة  تمكشتةة  الكليةة  شةةو

تكةةتك  اإل شر ةةت وتعةةض المراةةةع  لالش ةةالالمةاةةزة  اآللةة مشضةةم   مةةددا مةة  أةاةةزة ال اسةةب 

تاإل شر ةةت ألمضةةاء هيئةة  الشةةدريس  الالسةةلك  اجش ةةال, وشةةوفر العلمةة لخدمةة  الت ةة   العلميااة

 ألمضاء هيئ  الشدريس العلم ق وات للشتادل  والطلت , كما ششيح
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   تكفةاءة العملية  الت ثية  وشكةةيع  اجرشقةاءش ةرص ملة  اج ا اةا تالرغم م   داث  شكوي  الكلية

دمةم العملية  الت ثية  مةة  خةالل ش ةوة األ كةط  مثةةل  فة الت ةو  العلمية  واجسةشفادة مة   شائةاةةا 

اللةةا   فة ية    وش كةيم األت ةا    والمكةارك  الرسائل واألت ا  العلم ف والمكارك   اإلكراف

 .العلمي  المخشلف 

  شسةةشخدم الكليةة  مؤكةةرات موضةةومي  لقيةةاس وشقيةةيم كفةةاءة العمليةة  الت ثيةة  مةة  طريةةق   ةةر

تةامعة  فةاروس م ةذ تةدء الدراسة   المعاو ة  والايئ  الشدريس هيئ  األت ا  الم كورة م  أمضاء

 .الجامعة ف 

  تاام مناقشااة نظااامC.C.C  مجلااس كليااة  تاااريخ  فاايالطا يااة لطلبااة الف قااة الخامسااة  األ حاااث و

و اال تكاار الحاديث للن اوض  الجامعاة.تم  العلمايتشجع الطالب على البحاث  التي و 28/8/2116

 التيلكى يتسنى للطالب التدريب على التعامل مع الحاالت المختلفة و   C.C.Cاستحداث نظام الــ 

لتخصصات ويتم تدريب الطاب على و ع خطاة عاجياة متكاملاة تحتا  الى عا  من مختلف ا

ماع   CBCT ,CADCAMتشاخيص و عاا  الحااالت مثال   فايمع االساتعانة  السابل المقدماة 

 C.C.Cهلت الحاالت , ويتم احتسااب درجاات الـاـ فيالستخدام ا  األسنانتخصيص وحدت لغ س 

خمااس فا وع مختلفااة ماان ) حشااو ,  فاايللطاااب  Requirementمان درجااات المتطلبااات العملياة 

عااا  جاالور , ت كيبااات ثا تااة , ت كيبااات متح كااة , عااا  اللثااة ( ويااتم توزيااع الاادرجات حسااب 

مختلااف  فااي أ حاااث. كمااا تاام تكليااف طاااب ف قااة الخامسااة  عماال لكاال مقاا ر المعتماادةالساااعات 

لوصاول هيئاة التادريس و ا أعضااء إش افالتخصصات على ان تتضمن عمل تج  ه معينة تحت 

مان  درجاتاهو احتسااب  تقيماهالى نتائج و توصيات ويتم ع ض البحث اما نخبه من االساتلت لياتم 

 .خمس مواد مختلفة  في الطلبةمن  المطلو ة Assignment درجات الواجبات 

   شم اسش دا  تر امج الدراسات العليا  شكمل دتلوم و ماةسةشير اجسشعاضة  ال ة امي  و زرامة

 العليا ويشكو  م  طاتقي  : مت ى خاص تالعمليات و الدراسات إ كاءوقد شم  األس ا 

  تالككف  ومعمل ال   و دات  أرتع و شكمل  ميادةمل   األولي شوى الطاتق 

CAD- CAM   ةرة م اضرات  

  تاةا و غرفة  م اية  مركةزة  اث ةا   إفاقة ي شوى ملةى غرفة  ممليةات و غرفة    الثا  الطاتق

 للشعقيم.غرف   وأيضا إقام غرف  
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 الدراسات العليا: -00

 

 الدراسااات و  ناامج 2116/ 24/8   تااريخ الكليااة مجلاس فاي العلياا للدراسااات الئحاة اعتمااد تام 

 العليا

 العليا الدراسات لب نامج والماجستي  الد لوم درجتي اعتماد تم 

 الماجساتي  درجاة علاي للحصاول 2117-2116 خ ياف الدراساي للفصل المقبولين الطلبة أعداد 

 أعاداد أماا طااب 7 عاددهم وكاان والثانية المتح كة االصطناعية واالستعا ة األسنان غ س في

 طاب 4  زيادة أي طالب 11 إجمالي كان العام نفس ل  يع المقبولين الطلبة

 أساانان وحاادات 4 من ااا األج اازة  أحاادث مج اازة العليااا الدراسااات لطلبااة خاصااة عيااادة افتتااا  تاام 

 قاعااة وتج يااز Endodontic microscopeوج اااز CAD CAM وج اااز أشااعة نيوج اااز

 .للمحا  ات

 الب نامج عن العليا الدراسات طاب ر ا مدي لقياس استبيان عمل حاليا يتم 

 

 

 . البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة -06

 

 

 تاااريخ     2113-2112خطااة موثقااة و معتماادة ماان مجلااس الكليااة للعااام االكاااديمى  الكليااة وجااد ي 

و فقا الحتياجات المجتمع.تعتماد الخطاة علاى   لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة 25/7/2113

و قاد  (ة المجتمع و تنمية البيئة المحاي دراسة احتياجات المجتمع المحي  لتلبية االحتياجات و خدم

 اإللكت ونايل خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة و نشا ها علاى الموقاع فيلتن زمنيتم و ع جدول 

 للكلية.

  تقدم الكلية   امج توعية  خدمة المجتمع عن ط يق ندوات و محا  ات توعية تست دف أعضاء

 . الدراسيهيئة التدريس و الطاب و أطباء االمتياز و هيئة التم ي  أثناء العام 

  تتمثل الممارساات الفعلياة لتطبياق الخطاة مان خاال عمال قوافال طبياة تسات دف ماواطنين البيئاة
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و عاقااات  اتصاااالتالصااحية و كااللك توعيت م.يوجااد  ت مااحتياجااو للكشااف و مع فااة المحيطااة 

 مستم ة  ين الكلية و كافة األط اف المجتمعية.

 هيئاة  أعضااءد من العا    ا كل المتا ددين مان غيا  فيويوجد  الكلية وحدة عا   األج  و يست

 التدريس  .

  يوجد بالكلية لجان فرعية: 

 2115 الدراسايمجلاس الكلياة للعاام  فايتام اعتمادهاا  التاي تنمية البيئة لجنة خدمة المجتمع و- 

رفاع الاوعي ونشا  الثقافاة  اين أفا اد المجتماع  فايوتشارك اللجنة  2/11/2115 تاريخ 2116

 وإجا اءعن ط يق تنظيم المؤتم ات والندوات، تنظايم القوافال الطبياة وتنفيال  ا امج التادريب 

وللوحادة هيكال تنظيماي معتماد مان مجلاس الكليااة . والمجتماعمجاال البيئاة  فاي حاوث ميدانياة 

 اوء  فايويتكون المجلس من أعضاء هيئة تدريس ومعاوني هيئة تادريس وتام إعاادة تشاكيله 

 السا قين أعضاءتاستقالة  ع  من 

  لجنااة العلمااي, لجنااة تطااوي  التعلاايم و المناااهج, لجنااة تطااوي  البحااث لجنااة مكافحااة العاادوى ,

, لجناة التادريب .C.C.C, لجناة الماؤتم ات, لجناة الدراساات التدريبياة و ال األنشطة الطا ية

, لجناة الخا يجين, لجناة الشااكاوى و حقاوق الطااب, لجناة األزماات و الكوارث,لجنااة فيالصاي

, لجنة الدراساات العلياا, لجناة الجاداول علمي حث  أخاقيات, لجنة نش  ثقافة االمتحاناتتسي  

لجناااة الكنتااا ول, لجناااة اإلرشااااد االكااااديمى, لجناااة متا عاااة الطااااب , االمتحانااااتالدراساااية و 

 الخطة اإلست اتيجية, لجنة متا عة طلبة االمتياز لفيتنالمتعث ين, لجنة متا عة 

 أنشااطة متنوعااة موج ااه لتنميااة البيئااة المحيطااة   ااا و خدمااة المجتمااع و تلبااى احتياجاتااه و  للكليااة

 أولوياته

 2116عام   فيلطلبة اإلمتيار بية لمكافحة العدوى دريدورة ت . 

  25/7/2116إلى  18دورة مكافحة العدوى ل يئة التم ي  من. 

  14/2/2117 فيالعيادات  نظافةلمحا  ة للعمال للتوعية  الط ق الصحيحة  

 مجتمعية يقوم   ا الطلبة سنويا  أ حاث علمية لحل مشكات تقديم. 

 ت يقوم طاب الف قة الخامسة  عمل عا  شامل لحاالCCC    كمش وع للتخ 

 و لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة  و الكشف على األطفال اللين يعانون سيتيزيارة م كز و

 صااحيماان متازمااة داون و تحديااد حالااة الفاام الصااحية و العااا  الااازم  و تاام عماال تثقيااف 
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 . 2116/ 13/2للقائمين على رعاية هؤالء األطفال,  تاريخ 

  سانوات و مع فاة  6 إلاى 2,5و الكشف على األطفال من سن   لعجمي ازيارة م كز سانت آن

, و قااد قااام   االت الزيااارة د. صااحيو عماال تثقيااف  األساانانللعنايااة  صااحة الفاام و  احتياجااات م

 .16/2/2116رامز  ,  تاريخ  نانسيد.  –د. ش يف درويش  –مط   فيمصط

  األطفاال و تحويال المحتاا  و الكشاف علاى  صاحياال تدائية لعمال تثقياف  أمونزيارة مدرسة

. و قاد تمات زياارة المدرساة (جامعاة فااروس اآلسانانطاب ) الكلياةللعا  من م لقسام األطفاال 

د.  –مطا   فيد. مصاط – مشاركة أ.د. حميدة أ و  ك   5/4/2116و  4/4/2116على يومين 

 .ط. محمد  يومى –ط. ني  أحمد  –د. نانسى رامز  –ش يف درويش 

  مجلاس  فايمجالس ا، حيث يشاارك  فيتفعيل مشاركة األط اف المجتمعية تح ص الكلية علي

الكلية وكيل وزارة الصحة, كما تحا ص الكلياة علاي توثياق سابل التعااون  ين اا و اين الج اات 

مجال و مان جودة األداء، وكللك خدمة المجتمع وتنمية البيئاة وذلاك مان خاال  فيدة فيالمست

تاام ماان خااال الناادوات وور  العماال التااي  ج ااات ومن ااا مااااللقاااءات مااع السااادة ممثلااي هاالت ال

 احتفال الكلية  عيد الخ يجين   فينظمت ا الكلية وكللك تشارك  ع  األط اف المجتمعية 

 ة للعناياة و الوقاياة  صاحة الفام و فيالجامعاة فااروس و تقاديم نادوة تثقي العالمي اليوم  االشت اك

. النادوة كال مان   د فاي. و قاد شاارك 25/2/2116 ,  تااريخاألجنبياةاألسنان لطاب المدارس 

 .د. خالد أ و العزم  –م ا رفعت 

 ة للعنايااة و الوقايااة  صااحة الفاام و فياالجامعااة فاااروس و تقااديم ناادوة تثقي العااالمي اااليوم  االشاات اك

الناادوة كاال ماان   د.  فااي. و قااد شااارك 11/11/2116,  تاااريخ األجنبيااةاألساانان لطاااب الماادارس 

 .د. خالد أ و العزم  –. م ا رفعت د –نانسى رامز 

  عملfun day   4/2116/ 18يوم  الكلية . 

 ية لكلية طب أسنان جامعة فاروس زيارة طاب مدرسة الليسيه الف نس 

  اإلجا اءات  اتخااذ فايمان النتاائج  االساتفادةالمجتماع و  أراءوساائل مناسابة لقيااس كما ان للكلية

 التصحيحية:

   أعلى درجات ر اا األطا اف المجتمعياة  إلىالجامعة على الوصول تح ص كلية طب األسنان

الم  ى  فيالمختلفة عن أداء الكلية و لللك تقوم وحدة الجودة  قياس ر ا هلت األط اف المتمثلة 

ياتم تعياين خ يجاي الكلياة   اا و كاللك قيااس ر اا أطبااء  التايات و الم اكز الصاحية فيو المستش
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 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

 ي هم.االمتياز و هيئة التم ي  و غ

  الندوات والمؤتم ات العملياة والقوافال الطبياة  صافة  فيوتقوم الكلية  استقصاء آراء المشاركين

 مستم ة وتقوم  تحليل مستوى ر اهم .

  الخدمة العاجية. فياستطاع رأى الم  ى 

  الكلية خ يجي فيات فيالمستش مدي يه استطاع رأى فيتم  اللياالستبيان. 

 

 الجودة نائب مدير وحده ضمان

 ن محمودفيد/ ني

 الجودةمدير وحده ضمان                                                       

 باشا سهيد/ 

 عميد الكلية  

 ا.د/ احمد يحيى عاشور


