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 كلمة عميد الكلية 

 قوية واحد  أسنر   بكونها فاروس جامعة – األسننان  طب كلية تتميز

عاملين  كل  يتفانى  ها  ال حدث  لتقديم  في يب   وأرقى ا  التعليم أسننننال

 برامجها  خاللها  من تقدم  حيث  األسنننننان  و الفم طب  مجال  في الجامعية  

 والدولي المصننر  العمل سننو  في  المنافسننة على قادر خريج التعليمية

 عالجي مستوى  أفضل  تقديم على الطالب تساعد  بيئة الكلية توفر كما

 للمناهج  والديناميكية    الجود  معايير  تطبي  مراعا   مع الكلية  عيادات  على المترددين مرضننننىلل

لة    تأهيل    بإعاد     البكالوريوس  طالب    يقوم مصننننر في مر  وألول انه  حيث  التعليمية  ية  حا  مرضنننن

 يثقل بدورها الذ  البحثي التخرج مشنننرو  إلى باإلضنننافة التخصنننصنننات  جميع علي تشنننتمل متكاملة

 . وعمليا مياعل الطالب

حيث تنفرد بين جامعات مصننر بان طالبها يقوموا  العلميبالتشننجيع على البحث  أيضنناتتميز الكلية 

 فييتم نشننننرها  التي و األسنننننان جميع التخصننننصننننات لطب   فيعلمية دقيقة    أبحاث بعمل وتقديم   

 األبحاثمجال  فيلتكون رائد   العلميبدورها ترفع تصننننيل الكلية  والتيمحاضنننرات علمية للطالب 

 مصر والشر  األوسط . فيالعلمية للطالب 

الطالب ليقوم  يتيح فنيهو عمل  األسننننانطب  فييكون التعليم  أن فيتتلخص  فان رؤيتيأخيرا، و

  .األسنانجميع مجاالت طب  فيسريع التطور ال فيالعالم واالندماج  باكتشالمن بعده 

                                                                               

  عميد الكلية                                                                           

 يحيى عاشور  أحمد أ.د                                                                                                          
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 2024/  2019االستراتيجية فريق اإلعداد التنفيذى للخطة 

 اإلشراف العام عميد الكلية يحيى عاشورأحمد أ.د/ 
 

 رئيس فري  العملو لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية  فائز  محمود الدالىأ.د 
 لوحد  ضمان الجود   التنفيذ المدير  الدين سعد أحمد ءثناأ.د 
 قسم طب اسنان األطفال وطب االسنان الوقائيأستاذ ب حميد  ابو بكر عادلأ.د 
 معيار التخطيط االستراتيجي مسئول ن محموديد. نيفأ.م.

  باإلسكندريةنقيب أطباء االسنان  د. أحمد رجب 
 ون الصحية سنان بمديرية الشئمدير عام مركز اال د. عبير الحضرى 

 مدرس بقسم االستعاضة الصناعية الثابتة والمتحركة اسامة جابر عرفةد. 
 قسم طب الفم وامراض اللثةمدرس ب وليد احمد لطفيد/ 
 قسم بيولوجيا الفممدرس ب ايمان طه الكنانىد. 
 قسم بيولوجيا الفممدرس مساعد ب منية مجدى عبد الفتاحأ م.م
 قسم طب الفم وامراض اللثةمدرس مساعد ب الغنى عبد نير م.م 
 صحة الفم وخدمة المجتمع قسم طب اسنان األطفال وبمدرس مساعد  اسراء محمود جمالم.م 

 امتياز  طالبة أية زكريا 
 امتياز  طالب محمد سعد 
 بالفرقة الخامسة  طالبة انجى أحمد

 بالفرقة الرابعة طالبة  آالء أبو الفتوح 
 طالب بالفرقة الخامسة  البكاتوشى  مدمح

 طالبة بالفرقة الثالثة )وافد الكويت( رشا العمرونى
 طالب بالفرقة الثالثة )وافد الكويت(  جبر على جبر 
 سكرتارية وحد  ضمان الجود   أ. لبنى محمد

 

 لغوية مراجعة مدرس مساعد بكلية اللغات والترجمة م.م عبد الفتاح كامل

 جعةفريق المرا

 والمشرل على مركز ضمان الجود  التعليم والطالب لشئوننائب رئيس الجامعة  فناكيحسين أ.د. نورهان 
 مدير مركز ضمان الجود  بالجامعة  أ.م.د أحمد محمد عالم 

 منس  مركز ضمان الجود  بالجامعة  د. فايقة إبراهيم حسنين 



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

4 

 ستراتيجيةالخطة اال ياتمحتوقائمة 

 صفحةرقم ال الموضو 

 5 تمهيد

 7 لجامعة فاروس  رسالةالرؤية وال

 8 جامعة فاروس -  طب األسنانكلية والقيم الحاكمة لرسالة والرؤية ال

 9 جامعة فاروس - طب األسنان كلية عن  مقدمة

 10 األقسام العلمية 

 11 جامعة فاروس -طب األسنان بكلية  والبشرية اإلمكانات المادية

 19 يةلخدمية والتعليممراكز الجامعة ا

 26 منهجية إعداد الخطة االستراتيجية 

 28 التحليل الرباعى البيئى 

 29 طر  ومصادر جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئى

 31 نتائج التحليل البيئى 

 35 مصفوفة العوامل االستراتيجية 

 39 البدائل االستراتيجية 

 41 الغايات واالهدال االستراتيجية 

 44 الخطة التنفيذية 
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 تمهيد:

 525 برقم اجلمهوري القرار مبوجب إنشاؤها مت باإلسكندرية خاصة جامعة أول هي فاروس جامعة

 مبوجب 2006 لعام أكتوبر من األول املوافق األحد يوم باجلامعة الدراسننة  بدأت وقد 2006لسنننة

 كل ة اهلندسننة، كل ة الدوائي، ن عوالتصنن الصنن دلة كل ة: يف العالي التعل م وزير السنن د قرار

 والرتمجة،  اللغات  كل ة  الدول ة،   واملعامالت  القانون ة   الدراسنننات  كل ة  واإلدارية،  املال ة   العلوم

نا ،   طب  كل ة  حة    كل ة  األسنن قد   وإدارة السنن ا نادق ، و لة   مت  الف عاد جة  م كالوريوس  در  أو الب

ها  اليت الل سنننان  عة   متنح جة   فاروس  جام كالوريوس  بدر ها  اليت الل سنننان  أو الب عات   متنح  اجلام

 التنف ذية.  والئحتها 1972 لسنة 49 برقم اجلامعات تنظ م لقانو  اخلاضعة املصرية

 املوجودة املتخصننصنننة  فاإلدارات  خاصنننة  جامعة   تتبع كونها  فاروس  جامعة   األسنننا    طب  كل ة 

صلت ولقد  باجلامعة االدارى اجلهاز خالل من مركزيا تدار بالكل ة  9001 األيزو على عةاجلام ح

 .  2019يناير 1 بتاريخ  2015لعام 

ظاهره، من قوة وضننعو ويديات       للالتخط ط اإلسننرتات  ي دراسنننة   ويعترب عاده وم  واقع بكل أب

ستقبل ة وبناًءا على ذلك،     سم رؤى وأهداف م ساعد على    يوفرص، ور ضع برامج عمل ة ت االنتقال تم و

بدرجة كبرية فى إعداد اخلطة اإلسننرتات   ة وتنف ذها إىل املسننتقبل املنشننود ، ويعتمد الن ا   

 لتحويل الوضع الالزم مدى االستفادة من مج ع املوارد البشرية واملادية املتاحة إلحداث التغ ري  على

األهداف  لتعل م ة وخمرجاتها والذى يتم من خالله يق قالراهن إىل ما هو مستهدف ألداء املؤسسة ا

 .ات احملل ة و اإلقل م ة و الدول ةو املستويعلى خمتل اإلسرتات   ة

خذت     قد أ يات اليت ميكن أ  تؤثر على           يف الكل ة و حد ناء عمل ة التخط ط الت ها يف أث بار اعت

ها خ  ثل يف التغريات    م  السنننواتاخلل المسنننار لة واليت تتم يات        املقب حد عة والت عامل ة السننري ال

 الكل ة للتفكري يف خطتها اإلسننرتات   ة اليت    الداخل ة من املنافسنننة احملل ة ، ومن هنا انطلقت       

ميكن من خالهلا وضننع اإلسننرتات   ات املناسننبة لتحويل هذه التحديات إىل فرص ميكن االنطاق 

 لتحق ق مكاسب للكل ة على خمتلو األصعدة.  منها
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ا بدعم من االدارة العل   واإلسننرتات   ة    بدأت ق ادة الكل ة خبطوات ثابتة يف وضننع خطتها       لذلك   

من ح ث امداد فريق العمل بكل الب انات واملعلومات الداعمة السننتكمال اخلطة              فاروس جلامعة   

قديم   و لك ت لدعم الفنى الالزم من خرباء التخط ط   كذ على رأسننهم أ.د. و باجلامعة    االسننرتات  يا

لدين رئ   حممود  عة     حمى ا جلام ئب      أ.د.  ،ا نا ناكى  ها  ف عة    رئ   نور جلام  التعل م لشنننو  ا

قة من      إ. ومت اجلودة ضننما    مركز على واملشننرف البوالط هذه اخلطة لتكو  منبث اخلطة  عداد 

 غايتها وأهدافها.  ويقق جلامعة فاروس االسرتات   ة

ضع اخلطة مج ع قطاعات املستف دين الداخل ي   شارك و ل احلوار املستمر  الواخلارج ي من خ يف و

ستب انات واللقاءات  سرت      واال ضل اإل صول اىل أف ضع الراهن إىل   ات   ات اليتللو تعرب بالكل ة من الو

واضننحة ومعربة عن رؤية ورسننالة   يق ق املأمول فخرجت اخلطة اإلسننرتات   ة كخارطة طريق

 تتمركز فى ثالث حماور اسنناسنن ة هى العمل ة التعل م ة والبحث العلمى واخلدمة  اليتوة الكل 

واالهداف اىل انشننطة حمددة املسنننول ة لغايات ترتجم المت وضننع اخلطة التنف ذية  ثم،  اجملتمع ة

 .املطلوبة للتحق ق والوقت وامل زان ة

ح ث سنن قوم  والتق  م للمتابعة ل اتآكما مت وضننع  املخاطر لكل قطاع إلدارةوقد مت وضننع خطة 

ضع   سنوي فريق اعداد اخلطة بإعداد تقرير   اقرتاحاتلإلجنازات يعتمد من جمل  الكل ة ويتم و

 .ل هداء بناءا علتحسي األ
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 فاروس جامعة ورسالة رؤية

 رؤية الجامعة:

قة             عات يف املنط جلام حدة من أبرز ا فاروس يف أ  تكو  وا عة  جام تطمح 

اجملتمع وتواكب التطور التكنولوجي  احت اجاتاملستوى الدوىل لتليب  وعلى

 .املستمر، وتنمي قدرات طالبها التعل م ة واملهن ة والبحث ة والق ادية

 ة الجامعة:الرس

تعل م ة ذات مسننتوى متم ز تسننناعد    تهدف جامعة فاروس إىل توفري فرص     

ها من خدمة        الطالب على تنم ه وتطوير  عارفهم ومتكن خرجي  هاراتهم وم م

مل بي          كا تاج ة مؤسننسننناتهم من خالل يق ق الت عاتهم وتطوير إن جمتم

 القدرات التعل م ة والبحث ة والتطب ق ة.
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 : والقيم الحاكمة لكلية طب االسنان ةالرسالو الرؤية

 رؤية الكلية :

نا       طب األسنن ئدة يف       -تتطلع كل ة  فاروس أ  تكو  را عة  طب جام نا      تعل م  األسنن

كب التطور التكنولوجي             جات اجملتمع وا  توا حمل ا وإقل م ا ودول ا لتلب ة احت ا

 ية.والبحث ة والق ادالتعل م ة واملهن ة  املستمر وتنمي قدرات طالبها

 :الكليةرسالة 

نا         طب األسنن عداد خرجيي مؤهلي علم ا ومهن ا          -تسننعي كل ة  فاروس إل عة  جام

بة التطور التكنولوج  لك من         ملواك مل حمل ا وإقل م ا وذ نافسنننة يف سننوق الع ي للم

خالل التكامل بي القدرات التعل م ة واملهارات البحث ة والتطب ق ة لتقديم خدمات             

 طب الفم واألسنا .صح ة للم تمع يف جمال 

 : القيم الحاكمة

سرتات   ة  اخلطة جنا  يتطلب  اليت احلاكمة الق م من جمموعة يديد للكل ة اإل

  التعامالت لكافة املتي األساس  تعترب اليت للسلوك ات  احلاكم األساسي   املنطلق متثل

ضما   حاكمة ق م تبنى مت فقد لذا سرتات   ة  اخلطة تطب ق جنا  ل صول  اإل   ىلإ والو

 :يف الق م هذه املنشودة وتتمثل الغايات يق ق

 الفري  روحو الجماعي العمل ▪ العالمية ▪
 التنو  ▪ الشراكة ▪
 النزاهة ▪ واالبتكار اإلبدا  ▪
 المؤسسى وااللتزام الوالء ▪ والتميز الجود  ▪
 اإلجتماعية المسئولية ▪ المهنية ▪
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 جامعة فاروس -مقدمة عن كلية طب االسنان 

   بدأت وقد،    2006لسنننة   525 برقم اجلمهوري القرار وجباء جامعة فاروس مباملوافقة على انشنن مت

 التعل م وزير السنن د قرار مبوجب 2006 لعام أكتوبر من األول املوافق األحد يوم باجلامعة الدراسننة

 جامعة متنحها اليت الل سان  أو البكالوريوس درجة معادلة مت  األسنا  ، وقد طب كل ة يف العالي

 تنظ م لقانو  اخلاضننعة املصننرية اجلامعات متنحها اليت الل سننان  أو البكالوريوس بدرجة سفارو

 التنف ذية.  والئحتها 1972 لسنة 49 برقم اجلامعات

سات  بدء وقد مت املوافقة على سنا   طب بكل ة العل ا الدرا سكندرية  فاروس جامعة - األ  وذلك باإل

باًرا  عام  من اعت جلامعي  ال تاريخ  976 رقم الوزاري القرار  م2016/2017 ا  الربامج يف  23/3/2016 ب

 : التال ة

 .االسنا  زراعةو االستعاضة الصناع ة يف املاجستري برنامج ▪

 . اإلكل ن كي الدبلوم ▪

 من) اآلسنننا  طب مبهنة االرتقاء يق ق إىل قوة بكل جاهدة تسننعي وهى الكل ة تأسنن   ومنذ

ضافر  خالل صة  ككل ة ب نها اجلهود ت  طريق عن ذلك و( احلكوم ة اجلامعات كل ات بي و خا

ها  خربات إثراء مدة  طالب لك  يف معت نب    إلي والتكنولوج ة  العلم ة  األسنننال ب   على ذ  الرؤى جا

  والتخصصات. القطاعات كافة خدمة أجل من الفاعلة االجتماع ة

 مع سنننبيتنا  حنو علي باسننتمرار   ومقرراتها  اجمها بر يديث   و تطوير إىل الكل ة  تسننعي كذلك  

صة  الكل ة أ  كما واألكادمي ة العلم ة املتغريات سنا   طب ب ختريج علي حري صري  أ  قادرا ع

نافسنننة  على نه  م عات   كل ات  طالب من أقرا جلام خلاصنننة ،   احلكوم ة  ا هة  على قادرا  ووا  مواج

ستقبل ة  التحديات سبه  مبا وطنه أبناء وخدمة امل سة  أثناء يكت  ومهارات خربات من بالكل ة الدرا

 أجل  من الكل ة  تعمل  كما  املختلفة  األسنننا    طب  جماالت  يف العصننرية   التقن ات  خدام سننتبا 

مة   لب   خد طا نة  خلق من بدءا  ال ية  جامع ة   ب  عد  وتربو قل   على تسنننا  الشننخصنن ة    وتنم ة  صنن

 املختلفة التخصصات   يف واالستحداث  التطوير إلي الكل ة تسعى  هذا اجل ومن للطالب املتكاملة

ناهج  ح ث  من مة   والربامج تدري  لا وطرق امل قد فة   هذا  امل طة   للربامج باإلضنننا  تسننعي اليت واألنشنن

 .اخلارج ة والب نة املصري باجملتمع الطالب لتعريو
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  العلمية:األقسام 

 :  أقسام علمية تنقسم إىل مثانيةفاروس من  جامعة -تتكون كلية طب األسنان

 :أكاديمية أقسام

 قسم ب ولوج ا الفم ▪

 قسم باثولوج ا الفم ▪

 إكلينيكية: امأقس

 .قسم طب الفم وعالج اللثة  ▪

 .قسم جراحة الفم والوجه والفكي ▪

 .املتحركةو الثابتةالصناع ة قسم االستعاضة  ▪

 . تقويم األسنا قسم  ▪

 .الج اجلذور واملواد احل ويةعقسم العالج التحفظي و ▪

  .اجملتمع  صحة الفم وخدمةقسم طب أسنا  األطفال و ▪
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 جامعة فاروس  –طب األسنان  اإلمكانات المادية بكلية

 :جامعة فاروس عدد من القاعات و الفصول و الع ادات  -يتوفر لكل ة طب األسنا  

 .طالب  300يتسع  األولبالدور  C151مدرج  ▪

 طالب .   300ويتسع  األولبالدور  D121مدرج  ▪

    لب.طا 150بالدور السادس يتسع  C615مدرج  ▪

    لب.طا 150يتسع  الثالثبالدور  D313مدرج  ▪

 .طالب 40بسعة  C327( )C221( )(C421فصول دراس ة صغرية ) 3 ▪

 طالب  38- 35  الطلبة بسعةلتدريب  أسنا ع ادات  ▪

  األولبالدور  C117 األطفالطب  ع ادة ▪

 C219اللثة  وأمراضجراحة الفم  ع ادة ▪

 C321 واجلذورالعالج التحفظي  ع ادة ▪

 C419الرتك بات املتحركة  ع ادة ▪

 C521ات ثابتة ك بتر ع ادة  ▪

  C015 ع ادة االمت از  ▪

 وحدات 10و بها  C025رج ة ااخل الع ادة ▪

 وحدتا وبها   VIP (( C137 ع ادة ▪

  (C125)(C123)أشعةغرفة  2 ▪

  Phantom headمعامل فانتوم ه د 6 ▪

 ، (C619،)(C621) خاصننة بالدراسننة األكادمي ة  متنوعة  غراضأل معامل10  ▪

(C637) (C525) ،(C537) ،(C425) ،(C433) (C225) ،(C233)(C135)  

 :يتوي علي كما يوجد ع ادات خاصة لطلبة الدراسات العل ا 

 العصب  م كروسكوب لعالج ▪

 ماك (- E& الثابتة )زركون ا الرتك بات لتصن ع  CAD CAM آلة ▪

  العلوي الفك والوجه الفم األطفال،جراحة أسنا  لطبGA األسنا  عمل ات غرفة ▪
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 معامل الحاسب اآللى :

 عدد األجهز  عدد الطالب (2المساحة )م اسم المعمل رقم القاعة
E114 جهاز 35 طالب55 110 معمل حاسب آىل 

E117 جهاز 35 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

E218 جهاز 40 طالب 55 105 معمل حاسب آىل 

E605  جهاز 24 طالب36 73 معمل حاسب آىل 

E618  جهاز 25 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

E619  جهاز 33 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

 

 تخدم الطالب بشكل غير مباشرأجهزة الحاسب اآللى التي 

 األجهز  عدد القاعة اسم القاعة رقم
C021  جهاز 2 الطالب شنو 

C021 جهاز 4 االرشاد األكادميي 

C325 جهاز 5 كنرتول 

C221 جهاز 1 فصل دراسي 

C327 جهاز 1 فصل دراسي 

C421 جهاز 1 فصل دراسي 

C151 جهاز 1 قاعة حماضرات 

C615 جهاز 1 قاعة حماضرات 

D121 جهاز 1 قاعة حماضرات 

D313 جهاز 1 قاعة حماضرات 

C026 جهاز 9 املكتبة 
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 أعضاء هيئة التدريس واإلداريينأجهزة الحاسب األلى التي تخدم 

 طابعة جهاز الغرفة رقم
C611 1 - 
C519 1 - 
C427 1 1 

C435 1 - 
C319 1 1 
C329 1 1 
C331 1 - 
C337 1 - 
C341 2 2 
C345 1 1 
C111 2 - 
C121 1 1 
C117 1 - 
C017 1 1 
C019 6 6 
C027 1 - 
C033 6 3 
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 المكتبة

م110( بالدور األرضي لكل ة طب األسنا  مبساحة    C026تقع قاعة املكتبة )
2

وتتسع    

يتوي على ،  ه نة التدري  وأعضنناء صننر تردد الطالبفرد وبها سنن ل حل 90حلوالي 

شبكة اإلنرتنت          625 صلة ب سب آلي مت سة أجهزة حا كتاب علمي ومزودة بعدد مخ

بة خدمة                 باملكت ئل. ومتوافر  يات والرسنننا لدور تب وا ها أرفو وخزانات للك ما أ  ب ك

حث الورقي واإللكرتوني وأيضننناال آالت تصننوير ضننوئي. ويتم ترت ب املراجع و      قاال  الب ف

 طريق تقديم منوذج خاص بذلك.للفهرسة الفعالة. ويسمح باالستعارة اخلارج ة عن 

 مالعبال

م2841 إمجال ةالعب مبسنناحة م سننبعة تشننمل
2

كرة قدم وملعب كرة يد  )ملعب 

 ( .وملعبي كرة طائرة وملعب كرة سلة وملعبي تن 

 ملعب كرة القدم: 

م825( ملعب مبساحة 1عدد ) ▪
2

 (75  11.)م 

 امللعب من الن  لة. ة أرض ▪

 ملعب كرة اليد: 

م800( ملعب مبساحة 1عدد ) ▪
2

 (40  20.)م 

 أرض ة امللعب من البالط. ▪

  ملعب خماسي متعدد االستخدام: 

م324( ملعب مبساحة 2عدد ) ▪
2

 (9  18.)م 

 أرض ة امللعب من األسفلت. ▪

  ملعب كرة طائرة: 

م364( ملعب مبساحة 1عدد ) ▪
2

 (26  14.)م 

 البالط.لعب من أرض ة امل ▪

  ملعب التنس: 

م528( ملعب مبساحة 2عدد ) ▪
2

 (11  24.)م 

 أرض ة امللعب من احلمرة. ▪
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 المسرح الطالبي

 .2م657مساحة املسر  الطالبي  ▪

 مقعد. 480بسعة  2م582يشتمل على قاعة رئ س ة مبساحة  ▪

كما حيتوي املسر  الطالبي على غرفة تغ ري مالب  للممثلي واملمثالت  ▪

 .2م75املسر  مبساحة وخشبة 

 القاعة الرئيسية

م1185 مساحة القاعة الرئ س ة ▪
2

. 
م361 تشتمل القاعة الرئ س ة على منطقة استقبال مبساحة ▪

2
. 

م55 مبساحةكما يتوي القاعة الرئ س ة على منطقة خاصة بكبار الزوار  ▪
2

. 
م582 القاعة أيضاال بها صالة مبساحة ▪

2
  مقعد. 800 بسعة 

م871مساحة خشبة املسر  ▪
2

. 
   

 

  



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

16 

 2019/  2018للعام الجامعي والهيئة المعاونة الى الطالب  أعداد اعضاء هيئة التدريسنسب 

 2018/2019الجامعي  للعام الطالب الى الكلية مستوى علي هيئة التدريس أعضاء نسب

 ملحوظة: يتم حساب العضو المنتدب جزئيًّا بنصف العضو المعين أو المعار كليًّا.

  2018/2019الجامعي للعام الطالب الى الكلية مستوى علي الهيئة المعاونة أعضاء نسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعداد الطالب امجالي منتدب معي / معار 

نسب أعضاء ه نة 

 التدري  للطالب

 1:24.6 2020 82 34 65 اإلمجالي

 أعداد الطالب مجاليإ مدرس مساعد مع د 

نسب أعضاء اهل نة املعاونة 

 للطالب

 1:13.4 2020 150 56 94 االمجالي
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 2019/  2018المقيدين بكلية طب األسنان أعداد الطالب 

 دراسات عليا  الفرقة الخامسة  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولى 

446 408 396 407 363 17 
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دراسات عليا الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى 

2019/ 2018أعداد الطالب المقيدين بكلية طب األسنان 
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 التعليمية والخدميةمراكز الجامعة 
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  االنجليزية اللغة مركز

خطوة لرفع مسننتوي اللغة   ك 2010للغة اإلجنل زية يف صنن و     اكزجامعه فاروس مر    افتتحت 

لتحسي مستواهم يف اللغة   دورات لغوية لطالب اجلامعةدم لطالب اجلامعة ، ح ث يق اإلجنل زية

شأ  و  ،االجنل زية  صول إىل       من  ساعدة الطالب للو س ة املعدة حبرص م هذه الدورات واخلطط الدرا

 الثةحبضننور ثيقوم الطالب ، ادثة  يف مهارات الكتابة و احملوصنناالخصنن ، درجة من اإلتقا  اللغوي

مادة إلزام ة جلم ع الطالب و             ية تعترب  غة اإلجنل ز مادة الل ية إذ أ   غة اإلجنل ز يات يف الل مسننتو

كل  كما حدد جمل  إدارة جامعة فاروس وتغطيGPA  متضننمنة يف حسنناب املعدل الرتاكمي

 .األسبوع السادس عشر وم الطالب بأخذ االمتحا  النهائي يفدورة مدة مخسة عشر أسبوعاال، و يق

 اإلنجليزية :رؤية مركز اللغة 

نذ انشننناءه هو توسنن ع أفق و مدارك          كا  و اليزال اهلدف األول و األخري ملركز اللغة اإلجنل زية م

ن اخت ار خنبة م و الشننخصنن ة و الفكرية. ولذلك حرص املركز على   و الثقاف ة  الطالب اللغوية

 ه نة التدري  القادرة على توص ل املعرفة جبد و اجتهاد.

 اإلنجليزية :رسالة مركز اللغة 

تدريسنني و               ها ال بداال إىل تطوير نه  ماال و أ ية دائ غة اإلجنل ز تدري  يف مركز الل نة ال تسننعى ه 

 عل م لطالبها لتأه لهم للتخرج عن جدارة و استحقاق.مرافقها لتوفر أعلى مستويات الت

 اإلنجليزية :لغة ركز الهداف مأ

 يتطلع مركز اللغة اإلنجليزية إلى تحقي  العديد من األهدال للطالب:
 للمعلومات. اجل د  واالستبقاءتوفري مناهج تربوية مناسبة تؤدى إىل الن ا   ▪

 األسال ب لتنم ة مهارات القراءة.تعزيز مهارات القراءة بإتباع أحدث  ▪

 سة فنو  الكتابة بشكل مستمر.تعزيز مهارات الكتابة عن طريق ممار ▪

 الطالب برتاك ب اللغة االجنل زية. تزويد معرفة ▪

نام العمل من خالل لعب                 ▪ عامة ال وم ة وم ية فى احل اة ال خدام اللغة االجنل ز ممارسنننة اسننت

 .األدوار والتمث ل
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   العربية اللغة مركز

صل الرب ع   شاء مر    2013/  2012مع إطاللة ف كز اللغة العرب ة ل أتى صدر قرار جامعة فاروس بإن

عة على     طار حرص اجلام ها    خطوة على الطريق فى إ ظل سننع  لدؤوب التطوير وفى  حنو مواكبة   ا

بات اجملتمع   جلامعي متطل ها     ا ناء على دور ما          فى اجملتمعي، وب غة العرب ة وضنن فاظ على الل احل

ه مركز ركز بأنيتم ز امل،  اللغويسننالمة اسننتعماهلا وسنن لة للتواصننل مع اسننتمرار صننحة األداء   

متخصص وتابع هل نة أكادمي ة هى جامعة فاروس ، ح ث مينح شهادات رمس ة صادرة     أكادميي

 ب ة داخل اجلامعة وخارجهامن إدارة اجلامعة ، ويهدف املركز إىل خدمة كل أنشطة اللغة العر

 العربية اللغةرؤية مركز 

عل مً ا لتعل م اللغة العرب ة وثقافتها ينشد مركز اللغة العرب ة جبامعة فاروس أ  يصبح صرًحا ت  

ف تسنننى له اإلسننهام بدور فع يفال يف احلفاظ على اللغة العرب ة   خارجهاخل مصننر و للدارسنني من دا

 . ومكانتها يف قلوب مستخدم ها من أبنائها و من غري الناطقي بها

 العربية اللغةرسالة مركز 

سي   سالة املركز هي تعل م اللغة العرب ة للدار صول بالدا ر رس إىل  الناطقي بالعرب ة و األجانب والو

سة اللغة وتوظ فها       صحة اللغوية ، وذلك يف إطار اجتماعي وثقايف يدعم درا شود من ال ستوى املن امل

 . يف التواصل ويف جماالت التخصص املختلفة

 العربية اللغةهداف مركز أ

 استخدام اللغة العرب ة وس لة للتواصل اجملتمعي . ▪

 طاء الشائعة يف االستعمال اللغوي .األخ تصح ح ▪

اللغة القدرة على التعبري عن النف  ، و توص ل املعنى باستخدام اللغة الفصحى  مستخدمومنح  ▪

 املعاصرة

سننر إدراك املعاني   وفهم اللغة فهًما صننح ًحا على حنو ي      بسننالسنننة، قراءة النصننوص العرب ة    ▪

 والتفاعل معها.

ستخدم اللغة إىل الك    ▪ صول مب صرة    الو صحى املعا صح حة مع جتنب األخطاء  تابة باللغة الف ال

 والغموض اللغوي ، والتدريب على توظ و اللغة يف املواقو واجملاالت املختلفة .
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 التعليم تطوير مركز

 2012( لعام  10وفقاال لقرار رئ   اجلامعة رقم )  لتطوير التعل م  اقامت جامعة فاروس بإنشنناء مركز  

وهو مركز أكادميي خيتص بالشنننو  التعل م ة، مهمته األسنناسنن ة  29/2/2012الصننادر بتاريخ 

ضاء ه نة التدري  واهل نة املعاونة بهدف تطوير أداء العمل ة   تقديم الدعم الفنى واألكادميي ألع

 العامل ة.أرقى مستوى طبقاال للمعايري  إىلبها ول التعل م ة والوص

 التعليم مركز تطويررؤية 

 ز يف تطب ق االبتكنارات التعل م نة و                  م أ  يكو  مركزا للتم          يطمح مركز تطوير التعل             

 .للتطوير املهين املستمر

 التعليم تطوير مركز رسالة

جلودة العمل ة التعل م ة إ  مهمة مركز تطوير التعل م هي تسننه ل التطوير والتحسنني املسننتمر  

 بطريقة تتفق مع معايري االعتماد املعرتف بها دول اال

 التعليم تطوير مركز هدافأ

 .والتعلمخلق ب نة تعلم إجياب ة داخل املؤسسة، واليت ميكن أ  تزدهر بها طرق التعل م  ▪

س ة مبا      ▪ ش  ع املعلمي على تطوير العمل ة التدري ساعدة وت سي   احت اجاتمع  يتالئمم الدار

 ومؤسستهم واالولويات احملل ة والقوم ة.

ملدربي و          ▪ يدة للمدرسنني وا جات اجلد قة يف أدوار    تلب ة االحت ا املعلمي إلشننراكهم بكل ث

 يف جمال التعل م. وفعالةإجياب ة 

 املساعدة يف تصم م وتنف ذ املناهج الدراس ة وبرامج التدريب. ▪

ضا الطالب عن العمل ة التعل   ▪ سرتات   ة  تق  م مدى ر م ة، ووفقا لذلك يتم جتديد اخلطة اال

 التعل م ة بالكل ة.

 نة التدري  واملهارات املتصننلة تعزز املعرفة املهن ة ألعضنناء هتصننم م األنشننطة التعل م ة اليت  ▪

 بب نة تعل م ة عال ة اجلودة.

طة املراكز اجلامع ة األخرى والوحدات          ▪ طة مركز تطوير التعل م وأنشنن  التنسنن ق بي أنشنن

 واإلدارات من أجل يسي جودة العمل ة التعل م ة.
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 وترمبيالك مركز
الذين يفتقرو  إىل املهارات الالزمة  فاألفرادلقد ختلل احلاسب االلي و االنرتنت مج ع نواحى ح اتنا . 

وفقا  .التقدم با فى مالحقة ركالستخدام احلاسب االلي واإلنرتنت يفتقدو  بالتأك د مصدرا هام   

، بهدف 2010ب ع عام لذلك، قررت جامعة فاروس باإلسكندرية تأس   مركز احلاسب االلي منذ ر

 .املعرفة باحلاسب االلي على مواكبة ثورة املعلومات واالتصاالت وحمدوديمساعدة املبتدئي 

 الكمبيوتر مركزرؤية 

إىل التقدم املنشود يف جمال احلاسب االلي، والتعامل مع  للوصول املتعلميا  نصبح قادة يف مساعدة 

 .ومواجهة خمتلو يديات احل اة تقن ات احلاسب اآللي واالتصاالت اجلديدة،

 الكمبيوتر مركزرسالة 

حاسنننب        فاروس لل هدف مركز  يد   الي االليي ية واملقررات ا  باجلودة  الطالبتزو بة  الفكر ملطلو

لدول ة           نات احملل ة وا لة يف الب  عا كة الف نا بتطوير برامج تعل م     ،  للمشنننار نا، قم هدف و لتحق ق 

 . و قام بأدائها خنبة من املدربي ذوي اخلربة احلاسب االلي بشكل ملحوظ على أس  علم ة

  الكمبيوتر بمركز الموجودة المختلفة البرامج

 :مختلفةالمقررات الجامعية المطلوبة لعشر كليات  -1

 علوم احلاسب االلي ▪

 أساس ات احلاسب االلي ▪

 تطب قات احلاسب االلي ▪

 برامج التعليم المستمر - 2

واملعتمدة من منظمة  واالمتحاناتب االلي شاملة التدريب شهادة الرخصة الدول ة لق ادة احلاس ▪

 .ال ونسكو العامل ة

ويستعد املركز للتقدم كشريك يف برامج مايكروسوفت، ويتطلع إىل يق ق اعلى مستوى      ▪

 .من معايري احلاسب االلي يف املستقبل القريب

 

javascript:%20void(0)
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 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركز

األهداف األكادمي ة واملهن ة      اىل وصننوللل ىف الطالب عملد  2015يف خريو  CDEC تأسنن     مت

ص ة    و شخ سه   تقديم  والتدريب على ك ف ةال شخص لنف صورة ج دة من خالل   ال التعرف على ب

البحث عن فرص  الشننخصنن ة، تعلم مهارات املقابلة  الذات ة،لسننرية ضننوابط ومسننت دات كتابة ا 

 املوهوبي. واملدربيجمموعة من املنسقي  أو البحث عن فرص للدراسات العل ا. من خالل ، تدريب

 األعمال وريادة المهني اإلعداد رؤية مركز

األعمال على   وريادة يق ق القدرة التنافسنن ة والتم ز جلامعة فاروس يف جمال اإلعداد الوظ في           

 .واإلقل مياملستوى احمللي 

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزرسالة 

عداد ا  مال   يلتزم مركز اإل يادة األع فاروس          ملهين ور عة  جام عدة لطالب و خرجيى  قديم املسنننا بت

مهن ة ناجحة يف املسننتقبل ، و ذلك من خالل تقديم برامج تدريب متخصننصنننة و             ح اة  لتحق ق

 .توظ و ، وبرامج ريادة األعمال واستشاراتتسه الت مادية ، 

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزهداف أ

 .وتفاعليجيابي خلق منام تدرييب إ ▪

 .مدربي ومؤهلي خبرجيييق ق رسالة اجلامعة من خالل إمداد اجملتمع  ▪

 .اخلربة العمل ة والصناعةوتقل ل الف وة بي الدراسة األكادمي ة  ▪

حمددة لطالب          ▪ تدريب ة  حدات  قديم و عة    وخرجييت جلام ناص     ا لهم على اقت تأه  ظائو   ل و

 .متم زة

 .لتأه لهم على ريادة األعمال اجلامعة وخرجييتقديم وحدات تدريب ة حمددة لطالب  ▪
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 مهارات االتصال مركز

سكندرية   شاء مركز قررت جامعة فاروس باإل سمى مركز خاص يت  ان صال بقرار   م مهارات االت

لتكو  مهمته تدري  مقرر مهارات  3/8/2017لصننادر بتاريخ ا 2017( لعام 47رئ   اجلامعة رقم )

 1طالب اجلامعة ويتم تقسنن م املقرر إىل مقرر مهارات االتصننال لب جامعة جلم ع طاالتصننال كمت

 بواقع ساعة معتمدة لكل مقرر .  2مقرر مهارات االتصالو

 االتصال مهارات رؤية مركز

والدولي قادرين على التواصل الناجح مع كافة شرائح اجملتمع   تقديم خرجيي لسوق العمل احمللي  

 .يف خمتلو الظروف العمل ة واألكادمي ة

 االتصال مهارات رسالة مركز

قديم أنفسننهم وعرض               تدريبهم على ت فاروس و عة  جام هارات االتصنننال والعرض لطالب  تنم ة م

 .والريادة يف ح اتهمأفكارهم شفه اال وكتابةال بطريقة فعالة تقودهم إىل التم ز 

 االتصال مهارات أهداف مركز

 .تلو الفنات يف العمل واحل اةتعريو الطالب والتأك د علي فوائد التواصل الفعال مع خم ▪

عدة الطالب على التم ز يف التواصنننل         تدريسنن ة    قتوفري طر ▪ هارات املهن ة ملسنننا مه على امل قائ

 .الشفوي والكتابي

 . من خالل منام تدرييب إجيابي وتفاعلي واألخالقيتش  ع الطالب على التواصل الفعال  ▪

 .جيابي أينما كانوا يعملو تعزيز مهارات الطالب على العمل يف فريق وترك أثر إ ▪

سرية تدريب الطالب على مهارات كتابة  ▪ ص ة  واملقابلة  الذات ة ال شخ ساعدتهم على   ال للعمل مل

 . املناسبة الوظائو اجياد



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

25 

  

 2024/  2019منهجية إعداد الخطة االستراتيجية 

 جامعة فاروس  -لكلية طب األسنان 
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  2024/  2019منهجية إعداد الخطة االستراتيجية 

 جامعة فاروس -لكلية طب األسنان 

وما  إل ه الوصول  فى تطمح ما إىل الكل ة تقود التى الطريق خريطة اإلسرتات   ة  اخلطة متثل

سالتها  رؤيتها حيقق ستغالل  خالل من العامة أهدافها و ور املتاحة  الفرص و القوة لنقاط األمثل اال

 .أخرى جهة منالتحديات و الضعو نقاط على التغلب وسب ل جهة من

 فى متثل  التى اخلطوات من جمموعة  على فاروس  جامعة   -طب االسنننا      كل ة اعتمدت  وقد  

، والتى ميكن  2024/  2019 للكل ة اخلمسنن ة اإلسننرتات   ة اخلطة اعدادمنه  ة  جمملها

 اجنازها كمايلى :

 طب االسنا . كل ةالتحل ل الرباعى الب نى ل ▪

 .طرق ومصادر مجع الب انات الالزمة للتحل ل الب نى  ▪

 .نتائج التحل ل الب نى للكل ة  ▪

 .ة مصفوفة العوامل االسرتات    ▪

 .البدائل االسرتات   ة  ▪

 .الغايات النهائ ة  ▪

 .االهداف االسرتات   ة  ▪

 .يل ل الف وة بي الوضع الراهن والغايات النهائ ة  ▪

 .اخلطة التنف ذية  ▪
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 :طب األسنان  التحليل الرباعى البيئى لكلية

سلوب التحل ل الرباعى ال    ▪ ضع الراهن على ا ( SWOT)  ب نى ارتكزت املنه  ة املتبعة لتحل ل الو

جماالت القوة )               يد  حد لداخل ة لت ها ا مل يل ل دق ق لب نت ها ،  Strengthلع ( التى تتم زب

طب  ( التى تعانى منها . اضنننافة إىل ذلك قامت كل ة        weaknessوكذلك جماالت الضننعو )     

نا     فاروس      –األسنن عة  حة )             جام تا يد الفرص امل حد خلارج ة لت ها ا كاف لب نت مل يل ل   بع

Opportunities  ( و التهديدات احلال ة واملتوقعة )Threats  . ) 

 وقد راعت الكلية عند إجراء التحليل البيئى ما يلى :
ضعو وكذلك الفرص         ▪ شخ ص جماالت القوة وال ص و وت ضوع ة والبعد عن التح ز فى تو املو

 والتهديدات

اناتها واإلطار الشمول ة حب ث اشتمل التحل ل على مج ع أوجه نشاط الكل ة وقدراتها وإمك    ▪

 اخلارجى احمل ط بها 

سة ممثلي فى ق ادات         ▪ س ضاء من داخل املؤ شرتك فى التحل ل الب نى اع شاركة الفعالة فقد ا امل

اطراف وطالب وايضنننا اشننرتك   وجهاز إدارى اكادمي ة واعضننناء ه نة تدري  وه نة معاونة         

 سوق العمل . هل نات ونقابات ومؤسسات منخارج ة كممثلي 
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 :البيئى للتحليل الالزمة البيانات جمع ومصادر طرق

 م دراسة وتحليل الوثائ  التالية :تاثناء جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئى  فحص وثائ  : -أ
 رؤية ورسالة اجلامعة . ▪

 .رؤية ورسالة الكل ة  ▪

 .اخلطة االسرتات   ة جلامعة فاروس ▪

 . اخلطة االسرتات   ة للبحث العلمى جلامعة فاروس ▪

 الدراسة الذات ة للكل ة . ▪

 . 2015معايري االعتماد املؤسسى إصدار يول و ▪

 املوارد املال ة واملادية للكل ة . ▪

 للكل ة .اهل كل التنظ مى  ▪

 جلم ع وظائو الكل ة . التوص و الوظ فى ▪

 ل ة متابعة وحدة ضما  اجلودة بالكل ة .آ ▪

 واخلارج ة.تقارير املراجعة الداخل ة  ▪

 .ونسبتهم اىل الطالب وفقا للنسب املرجع ة ى كل ختصصري  ومعاون هم فاعضاء ه نة التد ▪

 السابقة . لألعواماعداد الطالب املس لي والوافدين  ▪

 املقررات الدراس ة.الربنامج وتقارير  ▪

 التقارير السنوية للكل ة .  ▪

 تقارير متابعة تنف ذ اخلطة االسرتات   ة السابقة . ▪

 داخل : استبيان موجه للمستفيدين من ال -ب

السنننادة اعضننناء ه نة  واعتمد التحل ل الب نى فى االسننناس على مشننناركة الق ادات االكادمي ة        

صورة    االدارى ومعاون هم واجلهازالتدري   ستب انات فى   وأخرى ورق ة بالكل ة والطالب من خالل ا

خدام تطب ق      قام فريق التحل ل الب نى بتحل ل      Google Formsالكرتون ة من خالل اسننت  ثم 

اراء السادة املشاركي  ورد منما  والفرص والتهديدات على ضعوالب انات لتحديد اهم نقاط القوة وال

 والتهديدات.س مت استخالص نقاط القوة والضعو والفرص فى االستب ا  . وعلى هذا االسا
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لذهنى )    -ج لجنة التخطيط    ألعضنننناء(  Brain Storming Meetingجلسننننات العصننننل ا
 ات الدورية  .جتماعواال االستراتيجي

 .االطرال المجتمعية المستفيدين من الخدمةولقاءات مع الخريجيين ومناقشات  -د
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 :  فاروس جامعة طب األسنان لكلية البيئى التحليل نتائج

  :القوةنقاط 

 للمواصفات  طبقا الطالب وألعداد نشاطها  لطب عة وجته زاتها ومنشآتها  الكل ة مباني مالئمه .1

 للص انة معتمدة خطة ووجود ، (NORMS) واملعامل التدري  وقاعات واملرافق انيللمب العامة

 .الدورية

قديم  .2 ثل  التقن ات  بأحدث   اجملهزة العل ا  الدراسنننات  وع ادات  VIP بع ادات  متم زة خدمة   ت   م

CAD/CAM ، خمتلو ووجود ، الكلي التخدير وحدة ، االلكرتوني امل كروسكوب وحدة 

شعة  انواع ضافة ( مقطع ة ، بانوراما رقم ة، عادية،) اال  العالج ذات اخلارج ة الع ادات اىل باإل

 . االقتصادي

بة  يتم ز .3 كالوريوس  طل قديم  الب مل    العالج حاالت  بت كا جملا     املت مة    (CCC) با خد  ك

ساعدهم  جمتمع ة شخ ص  يف مهاراتهم تنم ة يف لت ضافة  والعالج، الت شاريع  باإل  البحث ة للم

 .خترج كمتطلبات املختلفة

 املعلومات وتداول نقل سننهولة متم ز يسنناعد على كرتونيال بنظام معلوماتتزويد الع ادات  .4

 باملرضى. اخلاصة

 توفر الكل ة لطالبها معامل حماكاة متخصصة للتدريب قبل اإلكل ن كي.  .5

 .االسنا  زراعةو الصناع ة االستعاضة  فى متم ز ختصص ذو العل ا للدراسات برنامج .6

 .جود مدينة جامع ة داخل احلرم اجلامعيللدعم الطالبي وو وجود أمناط متعددة .7

توجد آل ة معتمدة لتق  م ومتابعة  بالكل ة، كماتوص و وظ في معتمد جلم ع الوظائو  .8

 .األداء جبامعة فاروس

عدد من          .9 فاهم مع  مذكرات ت قد بروتوكوالت و باحثي ويف زهم للنشننر العلمي وع دعم ال

 واألكادميي.ل ة للتبادل الطالبي والعلمي اجلامعات األجنب ة واجلهات احمل

 .الوافدين( املتقدمي للكل ة سنويا -تطور تدرجيي بالزيادة يف أعداد الطالب )املصريي  .10
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 نقاط الضعف 

 بالنسننبة   يف بعض التخصننصنننات   ما  حد  اىل للطالبالتدري    ه نة  أعضننناء نسننبة   اخنفاض  -1

 املرجع ة.الق اس ة  للمعدالت

 تقدمها ع ادات الكل ة. التى اجملان ة عن اخلدمات موسع لبشك االعال  حمدودية -2

 وتداوهلا الب انات حفظ لتسننه ل بوحدة ضننما  اجلودة اخلاصننة الب انات قواعد برامج يف قصننور -3

 . التطور ملواكبة استدعائها وسرعة

 بالدراسة. النشغاهلم علم ة الغري يف االنشطة الكل ة طالب مشاركة نسبة ضعو -4

 الدول ة. املؤمترات يف الكل ة ومتث ل اخلارج من املمولة البحث ة اتاملشروع عدد قلة -5

  بالكل ة. حمكمة علم ة جملة وجود عدم -6

 دول ا. وأ حمل ا املمولة املتاحة املشاريع جلبوقلة الكوادر املدربة يف كتابة  -7
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 الفرص 

 املؤسسي واألكادميي من ه نات حمل ة وعامل ة. االعتماد فرص توافر -1

  ة ودول ة لتمويل املشروعات البحث ة.ادر حملوجود مص -2

 وعامل ة. قوم ة جامعات وه نات مع مشرتك لتعاو  السعي -3

 املوقع االسرتات  ي جلامعة فاروس. -4

 اخلاص اجلامعي التعل م بقاء وتضننمن تشنن ع تشننريعات ووجود العالي بالتعل م الدولة اهتمام -5

 .س استه تفع ل خالل من واستمراره

 .قبوهلم عن احلكوم ة اجلامعة تع ز اليت للطالب اخلاصة تاجلامعا است عاب -6

 .اإلسكندرية ملدينة واالقتصادي االجتماعي الظهري اتساع -7

 باإلسكندرية.عدم وجود جامعة خاصة منافسة  -8
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 التهديدات 

 الزيادة فى عدد كل ات طب االسنا  املنافسة على مستوى اجلمهورية. -1

 جامعة اإلسكندرية. يف كل ة طب االسنا العل ا  اعتماد برنامج دوىل مناف  للدراسات -2

 .اجملاورة احملافظات يف أو اإلسكندرية مدينة داخل جديدة خاصة جامعات إنشاء -3

 .التدري  ه نة أعضاء إعارات على للموافقة احلكوم ة اجلامعات من املوضوعة الضوابط -4

 األسنا .يف مهنة طب  التكنولوجي اهلائل التطور مواكبة -5

 العاملي. املهينال ة حلضور املؤمترات العلم ة ومواكبة التطور تكلفة املارتفاع ال -6

طات اجملل      -7 عد واشننرتا عات    األعلى قوا يدة    برامج وفتح اللوائح لتطوير لل ام لة    جد  باملرح

 األوىل ومرحلة الدراسات العل ا. اجلامع ة
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 : ة الخارجيةمصفوفة العوامل االستراتيجي

 التأثير نقاط القوة م
احتمال بقاء 

 المؤسسة

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبي

1 

مالئمه مباني الكلية ومنشآآها ا واي يتاا ا ليبي ة نشآآاي ا 
وألعداد اليالب يبقا للمواصفات ال امة للمباني والمرافق 

ادريس والم امل ) ( ، وويود خية NORMSوقاعات ال

 ورية.امدة للصيانة الدم 

0.8 0.7 0.56 0.058091286 4 0.232365145 

2 

وعيادات الدراسات ال ليا  VIPاقديم خدمة ماميتة ب يادات 

، و آآآدة  CAD/CAMالمي تة بآآآث آآآدن الاقنيآآآات م آآآل 

الميكروسآآآآآآآكوب ايلكاروني ، و آآآدة الاخآآآدير الكلي ، 
وويود مخالف انواع ايشآآآآآآ ة )عادية، رقمية، بانوراما ، 

ريية ذات ال الج مقي ية( باإلضآآآآآآآافة الد ال يادات الخا
 ايقاصادي .

0.75 0.8 0.6 0.062240664 3 0.186721992 

3 

مل ياميت يلبآة البكآالوريوس باقآديم  آايت ال الج الما كآا
( كخدمة ميام ية لاسآآآآآآآآاعدمم في انمية CCCبالميان )

م اراا م في الاشآآآآآخيع وال الج، باإلضآآآآآافة للمشآآآآآاري  
 .الب  ية المخالفة كمايلبات اخرج

0.8 0.6 0.48 0.049792531 4 0.199170124 

4 
اتويد ال يادات بنظام م لومات الكراوني ماميت يسآآآآآآآاعد 

 0.151711618 3 0.050570539 0.4875 0.65 0.75 اصة بالمرضد.علد س ولة نقل واداول الم لومات الخ

5 
اوفر الكلية ليالب ا م امل م اكاة ماخصآآآآآصآآآآآة للادريب 

 0.163381743 3 0.054460581 0.525 0.7 0.75  قبل اإلكلينيكي.

6 
ايسا اضة برنامج للدراسات ال ليا ذو اخصع ماميت فد 

 .ايسنان تراعةو الصناعية
0.75 0.75 0.5625 0.058350622 3 0.175051867 

7 
ويود أنماي ما ددة للدعم اليالبي وويود مدينة يام ية 

 داخل ال رم اليام ي.
0.75 0.7 0.525 0.054460581 3 0.163381743 

8 
اوصآآيف وظيفي م امد ليمي  الوظائف بالكلية، كما اويد 

 0.152489627 3 0.050829876 0.49 0.7 0.7 آلية م امدة لاقييم ومااب ة األداء بيام ة فاروس.

9 

عم البا  ين وا فيتمم للنشآآآآر ال لمي وعقد برواوكويت د
اليام ات األينبية والي ات ومذكرات افامم م  عدد من 

 الم لية للابادل اليالبي وال لمي واألكاديمي.
0.7 0.8 0.56 0.058091286 3 0.174273859 

10 
 -)المصآآآآآآآريين  ايور ادرييي بالتيادة في أعداد اليالب

 0.14159751 3 0.04719917 0.455 0.65 0.7 .الوافدين( الماقدمين للكلية سنويا

 5.245 0.5440871  1.7401452 

 التأثير نقاط الضعف م
احتمال بقاء 

 المؤسسة

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبي

1 

انخفاض نسآآآآبة أعضآآآآاء ميئة الادريس لليالب الد  د ما 
ب ض الاخصآآآآآآصآآآآآآات بالنسآآآآآآبة للم ديت القياسآآآآآآية في 

 المري ية.

0.65 0.9 0.585 0.060684647 1 0.060684647 

2 
م دودية ايعالن بشكل موس  عن الخدمات الميانية الاد 

 اقدم ا عيادات الكلية.
0.75 0.6 0.45 0.046680498 1 0.046680498 

3 

قصآآآور في برامج قواعد البيانات الخاصآآآة بو دة ضآآآمان 
اليودة لاسآآ يل  فظ البيانات واداول ا وسآآرعة اسآآادعائ ا 

 لمواكبة الايور. 

0.85 0.75 0.6375 0.066130705 2 0.132261411 

4 
ضآآآآ ف نسآآآآبة مشآآآآاركة يالب الكلية في اينشآآآآية ال ير 

 علمية ينش ال م بالدراسة.
0.85 0.85 0.7225 0.074948133 2 0.149896266 

5 
ة الممولة من الخارج وام يل قلة عدد المشآآآآآآروعات الب  ي
 الكلية في المؤامرات الدولية.

0.8 0.85 0.68 0.070539419 2 0.141078838 

 0.132780083 2 0.066390041 0.64 0.8 0.8 عدم ويود ميلة علمية م كمة بالكلية.  6

7 
المدربة في كاابة ويلب المشآآآآآآآاري  الممولة قلة الكوادر   

 الماا ة م ليا أو دوليا.
0.8 0.85 0.68 0.070539419 2 0.141078838 

 
4.395 0.455913  0.8044606 

9.64 1  2.54460581 



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

36 

 : مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية

 التأثير الفرص م
احتمال بقاء 

 المؤسسة
 الوزن المرجح الترتيب النسبيالوزن  حاصل الضرب

1 
اوافر فرع ايعاماد المؤسآآسآآي واألكاديمي 

 ت م لية وعالمية.من ميئا
0.8 0.8 0.64 0.065962381 4 0.263849523 

2 
ويود مصآآآآآآآآآآادر م ليآآآة ودوليآآآة لامويآآآل 

 المشروعات الب  ية.
0.8 0.7 0.56 0.057717083 4 0.230868333 

3 
يام ات وميئات السآآ ي لا اون مشآآار  م  

 قومية وعالمية.
0.8 0.7 0.56 0.057717083 4 0.230868333 

 0.230868333 4 0.057717083 0.56 0.7 0.8 رااييي ليام ة فاروس.الموق  ايسا 4

5 

امامآآآآام الآآآآدولآآآآة بآآآآالا ليم ال آآآآالي وويود 
اشآآآآآآآري ات اشآآآآآآآي  واضآآآآآآآمن بقاء الا ليم 
اليام ي الخاع واسامراره من خالل اف يل 

 سياساه.

0.75 0.7 0.525 0.054109766 3 0.162329297 

6 
 سآآآآآاي اب اليام ات الخاصآآآآآة لليالب الايا

 ا يت اليام ة ال كومية عن قبول م.
0.8 0.8 0.64 0.065962381 3 0.197887142 

7 
ااساع الظ ير ايياماعي وايقاصادي لمدينة 

 اإلسكندرية.
0.7 0.7 0.49 0.050502448 3 0.151507343 

8 
عآآدم ويود يآآام آآة خآآاصآآآآآآآآآة منآآافسآآآآآآآآآة 

 باإلسكندرية.
0.75 0.75 0.5625 0.057974749 3 0.173924246 

 4.5375 0.467663  1.6421026 

 التأثير التهديدات م
احتمال بقاء 

 المؤسسة
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبي حاصل الضرب

سة  التيادة فد 1 عدد كليات يب ايسنان المناف
 علد مساوى اليم ورية

0.75 0.95 0.7125 0.073434682 2 0.146869364 

ال ليا  اعاماد برنامج دولد منافس للدراسآآآات 2
 في كلية يب ايسنان يام ة اإلسكندرية

0.75 0.9 0.675 0.069569699 1 0.069569699 

3 
مدينة إنشآآآآآآاء يام ات خاصآآآآآآة يديدة داخل 
 اإلسكندرية أو في الم افظات المياورة

0.95 0.9 0.855 0.088121618 2 0.176243236 

4 

الضآآآآآآآوابي الموضآآآآآآآوعة من قبل اليام ات 
د إعارات أعضاء ميئة ال كومية للموافقة عل

 الادريس
0.95 0.95 0.9025 0.093017264 2 0.186034527 

5 
ئل  بة الايور ال ا نة  في الاكنولوييمواك م 

 يب األسنان
0.75 0.9 0.675 0.069569699 1 0.069569699 

6 
ارافاع الاكلفة المالية ل ضآآآآآآآور المؤامرات 

 0.050502448 1 0.050502448 0.49 0.7 0.7 ال لمية ومواكبة الايور الم ني ال المي.

7 

قواعآآآآد واشآآآآآآآارايآآآآات الميلس األعلد   
يديدة لليام ات لايوير اللوائح وفاح برامج 

بالمر لة اليام ية األولد ومر لة الدراسات 
 ال ليا.

0.95 0.9 0.855 0.088121618 2 0.176243236 

 

5.165 0.532337  0.8750322 

9.7025 1  2.51713476 
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 المرجح الوزن على بناءا الداخلي االستراتيجي الوضع

           معن الععمععتععحععقععقععة والضععععععععف الععقععوة لعععععنععا عععععر

تراتيجيععة العوامععل مصععععفوفععة                                        الععداخليععة االسعععع

 طب االسنان جامعة فاروس لكلية

 الوزن على بنععاءا الخععارجى االسععععتراتيجي الوضععععع

 المتحققة والتهديدات الفرص لعنا ععععر المرجح

 الخارجية االسععععتراتيجية العوامل مصععععفوفة من

 فاروسطب االسنان جامعة  لكلية

 

 

 

 

 

 

 طب االسنان جامعة فاروس لكلية والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجية العوامل مصفوفة
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 االستراتيجية: البدائل

 العوامل الداخلية                    (S)مجاالت القو  (W) مجاالت الضعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 العوامل الخارجية             

 في ما حد الى للطالب التدريس هيئة أعضببباء نسببببة نخفاضا -1

 .المرجعية القياسية للمعدالت بالنسبة التخصصات بعض

 التى المجانية الخدمات عن موسبببب  بشببببكل االعالن محدودية -2

 .الكلية عيادات تقدمها

 ضببببببمان بوحدة الخاصببببببة البيانات قواعد برامج يف قصببببببور -3

 اسببببببتدعائها وسببببببرعة وتداولها البيانات حفظ لتسببببببهيل الجودة

 . التطور لمواكبة

 علمية الغير االنشببطة في الكلية طالب مشبباركة نسبببة ضببعف -4

 .بالدراسة النشغالهم

 وتمثيل الخارج من الممولة البحثية المشبببببببروعات عدد قلة -5

 .الدولية تالمؤتمرا في الكلية

 . بالكلية محكمة علمية مجلة وجود عدم -6

 الممولبة المشبببببببباري  وجلببب كتبباببة في المببدرببة الكوادر قلببة -7

 دوليا. أو محليا المتاحة

 لطبيعة وتجهيزاتها ومنشببببببب تها الكلية مباني مالئمه -1

 للمباني العامة للمواصببفات طبقا الطالب وألعداد نشبباطها

 ،( NORMS) لمعببامببلوا التببدريس وقبباعببات والمرافق

 .الدورية للصيانة معتمدة خطة ووجود

 الدراسات وعيادات VIP بعيادات متميزة خدمة تقديم -2

 ، CAD/CAM مثببل التقنيببات بببأحببد  المجهزة العليببا

 ، الكلي التخدير وحدة ، االلكتروني الميكروسبببكوب وحدة

 ، بانوراما رقمية، عادية،) االشبببعة انواع مختلف ووجود

 العالج ذات الخارجية العيادات الى اإلضبببببببافةب( مقطعية

 . االقتصادي

 العالج حبببباالت بتقببببديم البكببببالوريو  طلبببببة يتميز -3

 لتسببببببباعدهم مجتمعية كخدمة( CCC) بالمجان المتكامل

 باإلضببببببافة والعالج، التشببببببخي  في مهاراتهم تنمية في

 .تخرج كمتطلبات المختلفة البحثية للمشاري 

 متميز الكرتوني معلومبببات بنظبببام العيبببادات تزويبببد -4

 الخاصببببببة المعلومات وتداول نقل سببببببهولة على يسبببببباعد

 .بالمرضى

 للتدريب متخصصة محاكاة معامل لطالبها الكلية توفر -5

 . اإلكلينيكي قبل

 فى متميز تخصببببببب  ذو العليببا للببدراسببببببببات برنببامج -6

 .االسنان زراعةو الصناعية  االستعاضة

 مببدينببة ووجود بيالطال للببدعم متعببددة أنمبباط وجود -7

 .الجامعي الحرم داخل جامعية

 كما بالكلية، الوظائف لجمي  معتمد وظيفي توصببببببيف -8

 .فارو  بجامعة األداء ومتابعة لتقييم معتمدة آلية توجد

 وعقببببد العلمي للنشبببببببر وتحفيزهم الببببباحثين دعم -9

 الجبببامعبببات من عبببدد م  تفببباهم ومببباكرات بروتوكوالت

 والعلمي الطالبي لتببببادلل المحليبببة والجهبببات األجنبيبببة

 .واألكاديمي

 المصريين) الطالب أعداد في بالزيادة تدريجي تطور -10

 .سنويا للكلية المتقدمين( الوافدين -

O)+(W 
 (استراتيجية تحسين وتطوير)

(O+S) 
 (O) الفرص (استراتيجية نمو وتوسع)

مجموعة بدائل استراتيجية تستفيد من الفرص المتاحة للتغلب 

 .الضعفجاالت علي م

كاف ومتميز من أعضبببببببباء هيئبة اسبببببببتقطباب وتوظيف  - عدد 

 التدريس والهيئة المعاونة .

 .وتعزيزها التعليمية المنظومة دعم -

 . المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء مهارات تطوير -

 مجلةتطوير أداء منظومة البحث العلمي وتعزيزها وإنشببببببباء  -

 علمية بالكلية .  

لطالب البحثيببة وزيببادة مشبببببببباركتهم في االرتقبباء بمهببارات ا -

 المحافل المحلية والدولية . 

 .بالكلية العليا الدراسات تطوير -

 توثيق األنشطة كافة وعمل قواعد بيانات شاملة لها ونشرها. -

دعم وتفعيل مشبباركة أعضبباء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 .البيئة وتنميةوالطالب في األنشطة الطالبية وخدمة المجتم  

 . المستمر التعليم فرص وإتاحة الكلية خريجي م  التواصل -

تدعيم الشببراكة م  المؤسببسببات المجتمعية ومنظمات األعمال  -

واحتياجات سببببو   في مجال األبحا  التطبيقية طبقًا لمتطلبات

 العمل المحلي واإلقليمي والدولي .

مجموعة بدائل استراتيجية تستخدم مجاالت القوة 

 من الفرص المتاحةمستفيدة  بالجامعة

 . زيادة عدد العيادات العاملة بالكلية -

تعظيم الشبببببراكة م  الجامعات الدولية لالسبببببتفادة من  -

 المتميز .اإلقبال المتزايد على التعليم الخاص 

دعم اإلمكانات المادية والبشبرية وكال  برامج الطالب  -

  .المتميزين والمتعثرين 

 ..البيئة وتنمية المجتم  خدمة مجاالت في التوس  -

التوسببببببب  في تطبيق معايير االعتماد والجودة العالمية  -

لتحسبببببببين العمليببة التعليميببة اعتمببادا على المقومببات 

 المادية والبشرية المتاحة . 

في مجبال طب المجتم   لخبدمة متنقلبة عيبادات توفير -

 األسنان . 

 المؤسبببببببسبببببببي االعتمببباد فرص توافر -1

 .وعالمية محلية هيئات من واألكاديمي

 لتمويل ودولية محلية مصبببببببادر وجود -2

 .البحثية المشروعات

 جامعات م  مشببببببتر  لتعاون السببببببعي -3

 .وعالمية قومية وهيئات

 .فارو  لجامعة االستراتيجي الموق  -4

 ووجود العببالي بببالتعليم الببدولببة اهتمببام -5

 التعليم بقاء وتضببمن تشببج  تشببريعات

 خالل من واسبببتمرار  الخاص الجامعي

 .سياسته تفعيل

 للطالب الخاصبببببة عاتالجام اسبببببتيعاب -6

 عن الحكوميببببة الجببببامعببببة تعجز التي

 .قبولهم

 واالقتصبادي االجتماعي الظهير اتسباع -7

 .اإلسكندرية لمدينة

 منافسبببببببة خاصبببببببة جامعة وجود عدم -8

 .باإلسكندرية
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(W+T) 

 (نكماشاستراتيجية ا)

T)+(S 

 (ستقرارت واستراتيجية ثباا)
 (T)التهديدات

االت استراتيجية تحد من مجمجموعة بدائل 

 . التهديدات الخارجية الضعف وتتجنب

 

 

مجموعة بدائل استراتيجية تستخدم مجاالت القوة 

 .متجنبة التهديدات الخارجية بالجامعة
 

ماد لد ايعاعلل صآآآول لكلية اسآآآامرار ي ود ا-1

من قبل ال يئة القومية لضآآآآآآآمان يودة األكاديمي 

 الا ليم وايعاماد. 

نيآآة الم لومآات ميآآايت اق مواكبآآة الايور في -2

 واياصايت.

اف يل الا اون م  المؤسآآآآآآآسآآآآآآآآات الميام ية  -3

وايسافادة من الشراكات الم لية والدولية لايوير 

  .البرامج والمقررات الدراسية 

 الكليآآآة ايسآآآآآآآامرار في ا يين أوائآآآل خرييي-4

من أعضآآآآآآآاء ميئة  للوصآآآآآآآول إلد ايكافاء الذااي

 الادريس الم ينين. 

 على المنافسبببببببة االسبببببببنان طب كليات عدد فى الزيادة -1

 .الجمهورية مستوى

 كلية في العليا للدراسبببات منافس دولى برنامج اعتماد -2

 .اإلسكندرية جامعة االسنان طب

 اإلسببكندرية مدينة داخل جديدة خاصببة جامعات إنشبباء -3

 .المجاورة المحافظات في أو

 للموافقة الحكومية الجامعات من الموضوعة الضوابط -4

 .التدريس هيئة أعضاء إعارات على

 طبببب مهنبببة في التكنولوجي الهبببائبببل التطور مواكببببة -5

 .األسنان

فاع -6 فة ارت ية التكل مال  العلمية المؤتمرات لحضبببببببور ال

 .العالمي المهني التطور ومواكبة

 لتطوير للجامعات األعلى المجلس واشبببتراطات قواعد -7

 األولى الجامعية بالمرحلة جديدة برامج وفتح اللوائح

 العليا راساتالد ومرحلة

 

 

  



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

40 

 : اإلستراتيجية الغايات و األهداف  ياغة و تحديد

ه نة  أعضنناء من بالكل ة الداخل ة األطراف على اإلسننرتات   ة الغاياتو األهداف عرض ▪

 .الطالب و و العاملي املعاونة اهل نة التدري  و

يات   و األهداف  عرض ▪ غا  األطراف (معباجملت  املسننتف دين  اخلرجيي و على اإلسننرتات   ة   ال

 .)اجملتمع ة

ضع  ▪ سرتات   ة  األهدافالغايات و لتحق ق تنف ذية خطة و ضها  اإل سام   جمال  على وعر األق

  .العتمادها الكل ة وجمل 

 .اإلسرتات   ة للخطة التق  م واملراقبة التنف ذ آل ات يديد ▪
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  2024/  2019االستراتيجية  للخطة النهائية الغايات

 للكل ة . التنافسي الوضع لتحسي املؤسس ة القدرة كفاءة رفع الغاية األولى:
 األسنا  طب جمال يف رائدة علم ة مؤسسة فاروس جامعة األسنا  طب كل ة الغاية الثانية:
 العل ا والدراسات العلمي البحث منظومة تطويرالغاية الثالثة: 

 الب نة وتنم ة اجملتمع خدمة يف الكل ة دور تعزيزالغاية الرابعة : 

  



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

42 

  واألهداف االستراتيجية : الغايات

 . للكلية التنافسي الوضع لتحسين المؤسسية القدر  كفاء  رفع الغاية األولى:
 :االستراتيجية للغاية األولى  األهدال

 . بالكلية البشرية املوارد تعزيز  -

 .التحتية للبنية املستمر  التحديث -

 للكلية الذاتية املوارد تنمية -

 األسنان طب مجال في رائد  علمية مؤسسة فاروس جامعة األسنان طب ليةك الغاية الثانية:
 :االستراتيجية للغاية الثانية األهدال

 .وتعزيزها التعليمية املنظومة دعم -

 .وأخالقيا مهنيا الطالب كفاءة رفع -

 . الطالبي الدعم منظومة تطوير  -

 .البشرية املوارد لقدرات املستدامة والتنمية التطوير  -

 العليا والدراسات العلمي البحث منظومة تطويرثالثة: الغاية ال
 :االستراتيجية للغاية الثالثة  األهدال

 . تطوير الخطط البحثية -

 . وتحفيزه العلمي البحث لدعم سياسات وضع -

 . املختلفة التخصصات في العلمي للبحث الداعمة واإلمكانيات البحثية املعامل تطوير  -

 . بالكلية العليا الدراسات تطوير  -

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة في الكلية دور تعزيز الرابعة:الغاية 

 :االستراتيجية للغاية الرابعة األهدال
 .رفع مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع املحيط وتدعيم التواصل والشراكة مع املؤسسات املجتمعية -

 املستمر.التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم  -

 االسنان طب التمختلف مجا جية فىال خدمات التشخيصية والعاليم تقدالتوسع في  -
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الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

1 
ءة
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ع 
رف
 /

 
ية
كل
 لل
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ناف
لت
ع ا
ض
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ني ا
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لت
ة 
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 امل
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تعزيز  1/1

املوارد 

البشرية 

 بالكلية 

يد     1/1/1 ية       حتد عدد جات ال يا االحت

 من أعضاااااء  يلة التدريع ومعاو ي      

 بالكلية.

  فصل قبل بداية

 ( ، الربيع اخلريف )

 سنويا

2019 - 2024 

 الكليةعميد 

رؤساء األقسام 

 العلمية

 بيان باالحتياجات

العددية من أعداد أعضاء 

 يلة التدريع 

 ومعاو ي  

- 

فاء النساااا     ا 1/1/2 ية ساااتي  املرجع

لتناساااا  عدد أعضاااااء  يلة التدريع     

 ومعاو ي   ألعداد الطالب.

  فصل قبل بداية

 سنويا ،الربيع(اخلريف)

2019 - 2024 

 الكليةيد عم

األقسام ؤساء ر

 العلمية

 س  أعضاء  يلة 

 ة التدريع واهليلة املعاو

للطالب تتفق مع املعدالت 

 املرجعية

690 

 يقياس مسااتوا الرضااا الو يف  1/1/3

 يلة التدريع  )أعضاء  للموارد البشرية 

ومااعاااو ااياا اا  ، اياا ااا  ا دار      

 والعاملني(

  يو يو مايو ،

 من كل عام جامعى

2019  /2024 

 ينة االستبيا ات 
 تائج قياس مستوا 

 الرضا الو يفي
- 

وسائل للن وض مبستوا   تنفيذ  1/1/4

 يالرضا الو يف
2019  /2024 

 ايامعة إدارة 

 الكلية  عميد

اخنفاض معدل الدوران / 

وسائل الن وض مبستوا 

 /  الرضا الو يفى

مناذج من ا جراءات 

التصحيحية )قرارات 

لتحسني إدارة ايامعة 

 ي(الو يف الرضا

- 

1/2 

التحديث 

املستمر 

للبنية 

 التحتية

ة اساااتيفاء املواتااافات     متابع   1/2/1

العااامااة للمبااا ي واملرافق وقاااعااات            

لطبيعة  شااااا   التدريع واملعامل وفقا      

 الطالب.و ألعداد  الكلية

قبل بداية فصل 

اخلريف من كل عام 

 دراسى

2019  /2024 

 ايامعة إدارة 

 الكلية عميد
NORMS  

اساااتكمال بناء املبنى التعليمي  1/2/2

ايد اعداد ايديد بالكلية الساااتيعاب تز

 الطالب

جارا العمل وين ى قبل 

بداية فصل اخلريف 

 2019  ايامعيللعام 

/ 2020 

وحدة التخطيط 

 ياالسرتاتيج

 بايامعة

ايامعة  ياستيفاء مبا 

وجت يزات ا   اومنشآت

 الكليةا لطبيعة  شا  وفًق

 الطالب.وألعداد 

1.100 

 املادية املوارد تيا ة  ظ  تطوير 1/2/3

 .والسالمة األمن وسائل عزيزبالكلية وت

 على مدار فصل

 -ربيع  - )خريف

 من كل عامتيف(  

 100 خطة معتمدة للصيا ة مركز  بايامعة

ا شاء وحدة جديدة لتكنولوجيا   1/2/4

 بالكلية.املعلومات خاتة 
 2020 خريف

 عميد الكلية 

إدارة  ظ  املعلومات 

 بايامعة

 مقر الوحدة

 اهليكل التنظيمي للوحدة

قاعدة بيا ات حمدثة 

ملختلف إدارات وأ شطة 

 الكلية

100 
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الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

حدات ال      1/2/5 عدد و يادة  يات    عمل

وتزويد ا بغرفة عناية        للتخدير الكلى 

 . مركزة

 عميد الكلية 2023خريف 

عمليات عدد وحدات ال

/ غرفة  للتخدير الكلى

 عناية مركزة

1.250 

وضاااع خطااة  دارة األ مااات   1/2/6

ووضااع ساايناريو ات  والكوارث بالكلية

يذ      للتعاامال مع لتلف األ ماات لتنف

 خطة إخالء للمبنى

من بداية فصل اخلريف 

 جامعيكل عام 

2019\2024 

إدارة األ مات 

 والكوارث

 بالكلية

خطة معتمدة  دارة 

 األ مات والكوارث
150 

تطوير خدمة املكتبات وإدخال      1/2/7

ية       بة االلكرتو  مة املكت يد و خد   ا تزو

ت      ية       واملراجعبالك يات العلم لدور وا

 احلديثة

 سبتمرب أغسطع ،

 من كل عام  

2019\2024 

رؤساء األقسام 

 العلمية

 إدارة  ظ  املعلومات 

 إدارة املكتبة 

إدارة املشرتيات 

 بايامعة

 املستفيدين سنويا عدد

 واملراجعالكت  عدد 

 والدوريات العلمية

1.500 

 2024\2019 يةاملوقع االلكرتو ي للكل تطوير 1/2/8

منسق املوقع 

 االلكرتو ي بالكلية

 إدارة  ظ  املعلومات

 بايامعة

 موقع الكرتو ي حمدث

 يادة عدد الزائرين 

 للموقع

250 

تنمية  1/3

املوارد 

الذاتية 

 للكلية

ابرام اتفاقيات مع النقابات او       1/3/1

شركات للتعاقد لعاجل ذوي   بوحدات   ال

ارجية  بالعيادة اخل    االقتصاااااد العالج 

 . بالكلية

 فصل الصيف من كل عام

2019\2024 
 1.000 اتفاقيات مفعلة عميد الكلية

ية وضاااع   1/3/2 مل      آل يل مع لتشاااغ

خيدم خارج الكلية جبا          للرتكيبات 

 .بالعياداتاملعمل اخلاص 

 عميد الكلية  2019ربيع  
 ألية معتمدة ومعلنة

 بيان بأعداد املستفيدين
- 

ي       1/3/3 ية للع عا لد خلارجية    ا ادات ا

ولوحدات االشاااعة ووحدة البنج الكلي     

 والدراسات العليا

  2019ربيع 

 2024ربيع 

 عميد الكلية 

 إدارة التسويق 

تطور تدرجيي بالزيادة يف 

من  نأعداد املستفيدي

العيادات اخلارجية 

ووحدات االشعة ووحدة 

البنج الكلي / وطالب 

 الدراسات العليا

200 
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الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

2 
 /

ن 
سنا
األ
  
 ط
ية
كل

ان
سن
األ
  
 ط
ال
جم
يف 
ة 
ئد
را
ة 
مي
عل
ة 
سس
مؤ
س 
رو
 فا
عة
ام
ج

 

 دع  2/1

 املنظومة

 التعليمية

 .وتعزيز ا

متابعة مؤشرات قياس الفاعلية   2/1/1

 التعليمية للرب امج واملقررات الدراسية.

قبل بداية فصلى 

اخلريف والربيع من كل 

 عام اكادميي

وكيل الكلية لشلون 

 التعلي  والطالب

 إدارة املتابعة

 مركز ضمان ايودة 

ينة املراجعة 

 الداخلية 

 تقارير املتابعة الدورية

 
25 

طرق        2/1/2 ير  طو طالب        ت ل ي  ا قو ت
 واألعمال الفصلية.

من كل  سبتمرب ، فرباير

 عام جامعى

2019-2024 

 رئيع القس  العلمى

اعضاء  يلة 

 التدريع

وجود مناذج متنوعة من 

 وسائل التقوي 
- 

قواعااد موثقااة  وإعالنوضاااع   2/1/3

تائج        مات الطالب من   مل مع تظل عا للت

 .ومتابعة تطبيق ا االمتحا ات،

يو يو وفرباير من كل 

 عام  

 عميد الكلية

وكيل الكلية لشلون 

 الطالب

ينة متابعة 

االمتحا ات 

 والكنرتول

املقدمة تظلمات المناذج 

 البالطمن 
- 

سية للورقة      2/1/4 تفات قيا ضع موا و

 بعة تطبيق ا.االمتحا ية ومتا

قبل امتحا ات النصف 

فصلية والفصلية من كل 

 عام 

2019-2024 

 مركز ضمان ايودة

 وحدة ضمان ايودة

 

بالورقة  مخطابات االلتزا

 االمتحا ية

تقارير الفحص الفين 

والشكلي للورقة 

 االمتحا ية

- 

لداخلياة للرب امج       2/1/5 املراجعاة ا

 واملقررات الدراسية .

واحلادا  األسبوع العاشر

 عشر من كل فصل دراسى

2019-2024 

ينة املراجعة 

 الداخلية

مركز ضمان ايودة 

 بايامعة

 - تقارير املراجعة الداخلية

ية للرب امج        2/1/6 خلارج عة ا املراج

 واملقررات الدراسية .
 عميد الكلية 2019سبتمرب 

تقرير املراجعة 

 اخلارجية
30 

عماال     2/1/7 عيااة       عقااد ورع  تو ل  ل

لة        بامل  ية ألعضاااااء  ي كادمي عايري األ

 كل عام جامعى تنيورش التدريع واهليلة املعاو ة

2019 - 2024 

ينة التدري  

 والتوعية

 املنفذةورع العمل 

  س  احلضور

 حمتوا ورع العمل

 إفادات

تقارير تقيي  مردود 

 التدري 

50 
قد ورع   2/1/8 مل  ع عن توتااايف  ع

ية      لدراسااا وتقرير الربامج واملقررات ا

 عضاء  يلة التدريع واهليلة املعاو ةأل
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الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

سرتاتيجية التدريع   2/1/9 مراجعة ا

 . والتقوي والتعل  
 سبتمرب من كل عام 

وكيل الكلية لشلون 

التعلي  والطالب 

ينة تطوير 

 الربامج التعليمية 

اسرتاتيجية التعلي  

والتعل  والتقوي  معتمدة 

 ومعلنة

- 

 مصاافوفةتوتاايف وحتديث  2/1/10

ية          جدات العلم قا للمسااات الرب امج وف

 واحتياجات اجملتمع.

 كل عام دراسي أغسطع

رؤساء األقسام 

 العلمية

منسقو األقسام 

 العلمية

 وحدة ضمان ايودة

توتيف ومصفوفة 

 الرب امج

تقارير سنوية معتمدة 

 للربامج التعليمية

- 

يث توتااايف     2/1/11 املقررات  حتد

 رات ا وكذلك مصااافوفة امل     الدراساااية   

 .اخلاتة باملقررات

أغسطع وفرباير من 

 العام الدراسي

أعضاء  يلة 

 التدريع

املقررات  توتيف

 ومصفوفة الدراسية

 رات اامل

- 

تدري  أعضاء  يلة التدريع   2/1/12

 على إعداد بنوك األسللة
 مركز تطوير التعلي   2020ربيع 

عدد الدورات التدريبية 

 / املتدربني/  سبة  املنفذة

 سللة.بنوك األ

50 

 يلكرتو  شر ثقافة التعلي  ا  2/1/13

 .والتعلي  عن بعد 

 ورشة عمل كل فصل

 –) ربيع  دراسى

 خريف ( سنويا

 مركز تطوير التعلي 

دارة تكنولوجيا إ

 املعلومات

عدد الدورات التدريبية 

 املتدربني/  سبة  املنفذة
55 

 شااااااء املنااا ج واملقررات   إ 2/1/14

 كرتو ي وتفاعليإلبشكل   اوتطوير

(E-learning courses) 

 2020خريف 

 2024ربيع 

اعضاء  يلة 

 التدريع 

ادارة تكنولوجيا 

 املعلومات

 يةلكرتو  عدد املقررات ا

E-learning 

courses)) 

105 

قيااادات وفق            2/1/15 ل ي  أداء ا ي ق ت

عايري   ية    ومؤشااارات م تقيي  موضاااوع

عملية   يفاألطراف املعنية   ومبشاااااركة 

 .التقيي 

يوليو من كل عام 

 جامعى

2019-2024 

 االستبيا اتينة 

 بالكلية

 وحدة ضمان ايودة

عدد املشاركني يف 

 االستبيان وحتليل النتائج
10 



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

48 

الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

 

رفع  2/2

كفاءة 

الطالب 

م نيا 

 وأخالقيا

جتاا اايااز املااعاااماال   امااداد و 2/2/1

يات  وج زة اال بأحدث  والعيادات   التقن

ي   لتاادرياا              ثاااحلااد ي  وا ل ع ت ل فى ا ة 

 كيا كليني

قبل بداية فصل 

اخلريف من كل عام 

 جامعى

2019-2024 

 ادارة ايامعة

 عميد الكلية  

 مدير العيادات 

بيان باألج زة 

والتج يزات باملعامل 

 والعيادات

2.500 

حث يف      2/2/2 يل الطالب على الب تأ 

فة            نك املعر ية )ب عامل يا ات ال عد الب قوا

 املصر (

 كل فصل دراسى دورة 

2019  /2024 

نة التدري  ي

 والتوعية 

% من 70تدري   سبة 

 الطالب
10 

كار واملبتكرين   2/2/3 من حتفيز االبت

 ت  .ومكافأالطالب 
2019 / 2024  

 عميد الكلية

وكيل الكلية لشلون 

 التعلي  والطالب 

قائمة باملشروعات 

االبتكارية للطالب اليت 

 تتبنا ا الكلية

 تآاملكافبيان ب

700 

مسااتشاافيات  قيات مع عقد اتفا 2/2/4

 .طالب االمتيا ومراكز جديدة لتدري  

أكتوبر بشكل سنو  

 قبل بداية فرتة االمتيا 

 عميد الكلية 

ينة متابعة طالب 

 االمتيا 

 100 اتفاقيات مفعلة

 طالب االمتيا  رأ  اسااتقصاااء  2/2/5

 وفق  التاادرياا    وج ااات  واملشاااارفني 

  تائج من االسااتفادة و حمددة مؤشاارات

 .حتليل ا 

أربع مرات سنويا بعد 

ا ت اء كل فرتة تدري  

 لطالب االمتيا 

ينة متابعة طالب 

 االمتيا 

 ينة االستبيا ات

وأوجه  االستقصاءو تائج 

 .االستفادة من ا
30 

عقد  دوات توعية عن أخالقيات  2/2/6

 وأداب امل نة. 

 دراسي فصلبداية كل 

2019  /2024 

 معيارمسلول 

 كمة والقيادة واحل

بيان بالندوات اليت مت 

 تنفيذ ا.

 كشوف احلضور

 افادات

10 
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التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

تطوير  3/ 2

منظومة 

الدع  

 الطالبى 

ير خاادمااات ا رشااااااد        2/3/1 طو ت

 األكادميي

 بشكل سنو  أغسطع

2019-2024 

 ينة االرشاد

 كادميياأل

مستوا رضا الطالب عن 

 يا رشاد األكادمي

 ياألكادميتقارير ا رشاد 

 سبة الطالب  حتسن يف

 املتعثرين

30 

تشاااجيع الطالب على حضاااور  2/3/2

 وريااادةدورات مبركز ا عااداد امل ين 

 األعمال

كل دورات  5اىل  4من 

ترم دراسي وفقا يدول 

 مركز ريادة األعمال

 CDECمنسق 

 بالكلية

 يفالطالب املشاركني  عدد

 الدورات

 كشوف احلضور

 افادات

- 

وضااع آلية ملشاااركة الطالب يف   2/3/3

 .لف األ شطة الطالبيةلت
وكيل الكلية لشلون  2019سبتمرب 

 التعلي  والطالب 

رائد األ شطة 

 الطالبية 

آلية معتمدة مبجلع 

الكلية /  سبة مشاركة 

 الطالب يف األ شطة

- 

شطة     2/3/4 سنوية جمدولة لأل  خطط 

الطالبيااة يف اجملاااالت الرياااضاااايااة       

 واالجتماعية.والثقافية 

 سبتمرب ويناير 

 سنو  بشكل

2019-2024 

معتمدة خطط سنوية 

 لأل شطة الطالبية
50 

2/4 

التطوير 

والتنمية 

املستدامة 

لقدرات 

املوارد 

 البشرية

حصااار االحتياجات التدريبية  2/4/1

 .ملختلف الفلات داخل الكلية

 سبتمرب من كل عام 

2019-2024 

ينة التدري  

 والتوعية

معتمد  سنو  بيان

 باالحتياجات التدريبية
- 

 سااانوية   وضاااع خطة تدري      2/4/2

ية م ارات     خل    لتنم لات دا لتلف الف

 الكلية

 من كل عام  أكتوبر

2019-2024 

التدري  ينة 

 والتوعية

 سنوية خطة تدري 

 معتمدة ومعلنة
- 

 تنفيذ خطة التدري   2/4/3

بداية فصل اخلريف 

وحتى   اية فصل 

الربيع من كل عام 

 دراسى 

ينة التدري  

 ةوالتوعي

 بيان بالدورات املنفذة

 س  احلضور / حمتوا 

 فاداتإالدورات/

55 

 قياس مردود التدري  2/4/4
2019 - 2024 

 

ينة التدري  

 والتوعية

دراسات/تقارير تقيي  

 مردود التدري 
- 
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 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

3 
ليا
لع
ت ا
سا
را
لد
وا
ي 
لم
لع
ث ا
ح
لب
ة ا
وم
نظ
 م
ير
طو
 ت
/

 

تطوير  3/1

اخلطط 

 البحثية 

ي      3/1/1 يد احت حد جات  دراسااااة لت ا

 اجملتمع من البحوث التطبيقية.

 سبتمرب من كل عام

2019 - 2024 

 األقسام العلمية 

البحث مقرر معيار 

 العلمي

احتياجات بمعتمد بيان 

اجملتمع من البحوث 

 التطبيقية.

- 

حث العلم       3/1/2 يث خطة الب  يحتد

ومتابعة    وفقا لالحتياجات اجملتمعية     

 تنفيذ ا.

 اكتوبر من كل عام

2019 - 2024 

وكيل الكلية 

للدراسات العليا 

 األقسام العلمية

مقرر معيار البحث 

 العلمي

 العلميخطة البحث 

 ومعلنة.معتمدة 

تقارير سنوية ملتابعة 

 اخلطة.تنفيذ 

- 

 .يتعزيز ميزا ية البحث العلم 3/1/3
  2019خريف 

 2024ربيع 

 رئيع ايامعة 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية 

للدراسات العليا 

 بحوثوال

 يميزا ية للبحث العلم

 تتفق واحتياجات الكلية
300 

يا ات      وق تعزيز 3/1/4 عد ب حث  اا لب

  بالكلية . يالعلم

 يناير / يو يو

 من كل عام

مقرر معيار البحث 

 العلمى 

قاعدة بيا ات حمدثة 

  بشكل دور
- 

وضع  3/2

سياسات 

لدع  البحث 

 العلمي

 وحتفيزه

ع التدري  يلةأعضاااء  تشااجيع 3/2/1

 والنشااراملؤمترات الدولية  يفللمشاااركة 

 دوريات عاملية يف

2019 - 2024 

 ائ  رئيع 

ايامعة لشلون 

الدراسات العليا 

 والبحوث

 عميد الكلية

 

 

 مكافلات النشر الدولي

املنشورة  عدد األحباث -

يف دوريات عاملية وحملية 

 سنويا

300 

 

معلنااة لتحفيز           آليااة وضااااع  3/2/2

ألعضااااااء  يلااة  ياالبتعاااث اخلااارج

 .التدريع ومعاو ي   ومتابعت   

 2019خريف 

 الكليةعميد 

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا

مكت  العالقات 

 الدولية

عدد املبعوثني من أعضاء 

 يلة التدريع واهليلة 

 املعاو ة

- 
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 ومخرجاتمؤشرات 
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التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

 اتدار جملة علمية حمكمة 3/2/3

 ريففصل اخل

 للعام ايامعى 

 2020  /2021 

 عميد الكلية

الكلية  وكيل

 للدراسات العليا

رق  إيداع وترقي  دوىل 

وتصنيف دوىل 

(ISBN- ISSN) 

تفحة اجمللة على املوقع 

 ا لكرتو ى

 رئيع حترير اجمللة

 أعضاء اللجنة العلمية

 شرو  النشر باجمللة

 اتدار أول عدد للمجلة

- 

 للكلية علميتنظي  مؤمتر 3/2/4

  2019مارس 

كل ثالث ودوريا 

 سنوات 

 الكليةعميد 

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا

عدد أعضاء  يلة 

التدريع واهليلة املعاو ة 

 .املشاركني يف املؤمتر

300 

ية مفعلة   ثإقامة شاااراكات حب     3/2/5

 حملًيا ودولًيا.

فصل اخلريف والربيع 

 من كل عام

2019 - 2024 

 عميد الكلية

العالقات  إدارة

 بايامعة الدولية

 100 ةبرتوكوالت تعاون مفعل

 لتنمية  تدريبية   برامج وضاااع  3/2/6

  عداد  التدريع   يلة  أعضاااااء قدرات 

بات  عات     متطل فات املشااارو لة  مل  املمو

 .واستيفائ ا

فصل اخلريف والربيع 

والصيف من كل عام 

 جامعي

2019 - 2024 

 املمولة اي ات 

 مركز تطوير التعلي 

ينة التدري  

 والتوعية

عدد الدورات التدريبية 

 التدريع يلة عضاء أل

 املتدربني سبة 

- 

ضاء  يلة     3/2/7 ضع آلية لتحفيز أع و

 التدريع على التقدم للمشروعات املمولة
 2019ربيع 

 رئيع ايامعة 

 عميد الكلية 

 ألية معتمدة ومعلنة

تطور عدد املشروعات 

 املمولة

- 

تطوير  3/3

املعامل 

البحثية 

وا مكا يات 

الداعمة 

للبحث 

 يف يالعلم

صصات التخ

 املختلفة

دراسااااة لتحديد االحتياجات       3/3/1

التخصصات    الفعلية للمعامل البحثية يف

 املختلفة.

 2019ربيع 

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا

 األقسام العلمية

باالحتياجات معتمد بيان 

 الفعلية للمعامل البحثية

 بالكلية

- 

حديث و      3/3/2 مداد  إوضاااع خطة لت

مل     عا كا       امل با م ية  مة    البحث لداع ات ا

 . التخصصاتملختلف  يللبحث العلم

أغطسطع من كل عام 

 جامعى 

2019/2024 

 

 خطة معتمدة ومعلنة

بيان باألج زة واملعامل 

 مت تطوير ا اليت

2.500 
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تطوير  3/4

الدراسات 

العليا 

 بالكلية

دراسة االحتياجات اجملتمعية   3/4/1

برامج للدراسااات  الختياروسااوق العمل 

  .العليا 

  2019ف خري

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا /

معيار مسلول 

 الدراسات العليا

بيان بربامج الدراسات 

العليا طبقا لالحتياجات 

 اجملتمعية.

- 

العليا  وضااع برامج الدراسااات   3/4/2

ثة     حد قا ال  املسااات جات ساااوق     وف يا حت

 العمل. 

  2019تيف

 خريف

2020 

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا 

 تطوير ينة

 واملقررات ربامجال

 الدراسية

 برامج الدراساتلوائح 

 العليا املستحدثة
- 

 الدراسات برامج لوائح مراجعة 3/4/3

 .وخارجًيا داخلًيا العليا
 2020ربيع 

 ايودةمركز ضمان 

 املراجع اخلارجي

تقارير املراجعة الداخلية 

 واخلارجية.
50 

من  املرجعية النساابة اسااتيفاء 3/4/4

التدريع واهليلة    يلة   حيث أعضاااااء 

 العليا الدراسات فى املعاو ة اىل الطالب

أغسطع ويناير من كل 

 عام جامعى 

2019/2024 

 عميد الكلية

 س  أعضاء  يلة 

واهليلة املعاو ة التدريع 

للطالب تتفق مع املعدالت 

 املرجعية

200 

اعتماااد اللوائح من اجمللع            3/4/5

  .األعلى للجامعات

 2020ربيع

 - بيان باللوائح املعتمدة كليةعميد ال

عااداد املعااايري األكااادمييااة      إ 3/4/6

للربامج املساااتحدثة     ARSاملرجعية  

  .واعتماد ا

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا

 األقسام العلمية 

أكادميية مرجعية معايري 

ARS  معتمدة. 
- 

مصااافوفااة  و توتااايف اعااداد  3/4/7

 ة.املستحدث لربامج واملقررات الدراسيةل
 2020ربيع 

 األقسام العلمية

 وحدة ضمان ايودة

 /توتيف الربامج

 املقررات الدراسية
- 

لرب ااامج املراجعااة الااداخليااة  3/4/8

وبر امج املاجساااتري  يالدبلوم ا كلينيك

 األسنان   راعةوالصناعية يف االستعاضة 

 سبتمرب وفرباير 

 من كل عام

مركز ضمان ايودة 

ينة املراجعة 

 الداخلية

 - تقارير املراجعة الداخلية

ية لرب امج         3/4/9 خلارج عة ا املراج

وبر امج املاجساااتري  يالدبلوم ا كلينيك

  راعة و الصاااناعية    يف االساااتعاضااااة  

 .األسنان

كل أربع سنوات أو عند 

 احلاجة

 وكيل الكلية

 للدراسات العليا 

 املراجع اخلارجى

تقارير املراجعة 

 اخلارجية
20 

مصاافوفة وتاايف وتحتديث  3/4/10

 الربامج واملقررات الدراسية القائمة.

كل أغسطع وفرباير من 

 عام جامعى 

2019/2024 

رؤساء األقسام 

  العلمية

 وحدة ضمان ايودة

توتيف الرب امج عدد 

املقررات اليت مت 

 حتديث ا

- 

 

 
وضاااع خطة لتساااويق برامج   3/4/11

 ا . ا وخارجًيالدراسات العليا داخلًي
2019  /2024 

ميد الكلية / وكيل ع

الكلية للدراسات 

 العليا

 إدارة التسويق

 اخلطة معتمدة ومعلنة

تطور تدرجيى فى أعداد 

 طالب الدراسات العليا

200 



 

 

 2024 / 2019فاروس جامعة  -الخطة االستراتيجية لكلية طب األسنان 

53 

الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 
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رفع  4/1

مستوا 

اخلدمات 

املقدمة 

للمجتمع 

احمليط 

وتدعي  

التواتل 

والشراكة مع 

املؤسسات 

 تمعية اجمل

دراسااااة لتحديد االحتياجات       4/1/1

 اجملتمعية

قبل بداية فصل 

 اخلريف والربيع

2019-2024 

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

بيان معتمد باالحتياجات 

 اجملتمعية
- 

يذ خطة سااانوية        4/1/2 وضاااع وتنف

مة اجملتمع تليب         خد لة و ية البي لتنم

 وأولوياته .احتياجاته 

 سيبداية كل فصل درا

 ربيع (  –) خريف 

2019-2024 

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

 وحدة ضمان ايودة

 ومعلنةخطة معتمدة  -

 خلدمة اجملتمع

 تقارير متابعة تنفيذ ا -

خدمات جمتمعية  -

متنوعة منفذة )قوافل 

رعاية  -طبية 

 ( مدارس....اخل

250 

خاادمااة  بااأ شاااطااة التوعيااة  4/1/3

يلااة                ب ل ميااة ا ن ت مع و خليااا    اجملت دا

 وخارجيا

على مدار الفصل 

 الدراسي

 ربيع (  -) خريف 

2019-2024 

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

ينة التدري  

 والتوعية

 دوات / لقاءات / 

ملصقات / إعالن على 

  ا لكرتو ىاملوقع 

50 

 يفتفعيل املشااااركة اجملتمعية  4/1/4

 تنع القرار وتنفيذ براجم ا

على مدار فصلى 

ريف والربيع اخل

2019-2024 

 عميد الكلية

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

أعداد الفلات اجملتمعية 

تنع  يفاملشاركة املختلفة 

) جملع كلية /  القرار

ينة خدمة اجملتمع / 

جمالع أقسام ، وحدة 

 ضمان ايودة (

- 

قياااس ماادا رضاااااا اجملتمع  4/1/5

ومنظمات ساااوق العمل على اخلدمات       

 ةا جراءات التصااحيحيمة واختاذ املقد

 املناسبة  

على مدار فصلى 

اخلريف والربيع 

 والصيف 

2019-2024 

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

ينة الستبيا ات 

 بالكلية

 سبة الرضا عن اخلدمات 

 اجملتمعية املقدمة

التصحيحية  ا جراءات

 املفعلة.
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الغايات 

 النهائية

األهداف 

 اإلستراتيجية
 مسئول التنفيا الفترة الزمنية االنشطة التنفياية

 ومخرجاتمؤشرات 

 االداء وتقييمالمتابعة 

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

4/2 

التواتل مع 

خرجيي 

الكلية 

وإتاحة 

 فرص

التعلي  

 املستمر

اخلرجيني  ينة ملتابعةتشكيل  4/2/1

 اخلاتة ب  بيا ات القاعدة  وحتديث

 2019خريف 

 2024خريف 

 عميد الكلية

ينة متابعة 

 اخلرجيني

حمضر جملع الكلية 

 العتماد تشكيل اللجنة / 

قاعدة بيا ات حمدثة 

 للخرجييني 

- 

لالرتقاء   ةتدريبي تنظي  دورات  4/2/2

 لية ط  األسنان.ك خبرجيي

 2019خريف 

 2024ربيع 

 عميد الكلية

وكيل لشؤون التعلي  

 والطالب

ينة متابعة 

 اخلرجيني بالكلية

 عدد اخلرجيني املشرتكني

بيان الدورات / كشف 

 حضور / إفادات 

70 

التوسع  4/3

تقدي  يف 

دمات اخل

التشخيصية 

جية الوالع

فى لتلف 

 ط  التجما

 االسنان

ن اخلدمات العالجية    ععالن اال 4/3/1

لذا        ية والعالج االقتصاااااد  ا جملا  ا

 تقدمه الكلية بشكل موسع .

سبتمرب، اكتوبر 

 و وفمرب

 من كل عام

ينة خدمة 

اجملتمع وتنمية 

 البيلة

إدارة التسويق 

 بايامعة

ا دياد عدد املرضى 

 املرتددين على العيادات
 

ا شااااء وحدات اسااانان متنقلة  4/3/1

ية للمرضاااى الغري   لتقدي  خدمة جما      

 قادرين

  وحدات اسنان متنقلة عميد الكلية 2020ربيع 
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