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 ٢

  

منھجیة إعداد الدراسة الذاتیة

وابط  إعتمدت ا والض الدراسة الذاتیة للكلیة على المنھج الكمى والكیفى للقدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة واإلجراءات الواجب إتباعھ

تعلم  المنھج التحلیلى لإلستبیانات واإلحصائیاتوالواجب اإللتزام بھا  یم وال درةلتحسین وتعزیز جودة التعل یم ق اس وتقی ك بھدف قی  وذل

  الكلیة على أداء وظائفھا وتحقیق رسالتھا 

  
  

   الدراسة الذاتیة أھداف 
   وصف الوضع الراھن للكلیة

  
  إعداد الدراسة مراحل 

  تشكیل فریق إعداد الدراسة الذاتیة.  -١

  إعداد خطة زمنیة للدراسة . -٢

  إعداد الدراسة الذاتیة. فریق تدریب  -٣

  الوثائق المطلوبة . و انات واألدلةتحدید المؤشرات والبی -٤

  تحلیل البیانات.جمع و -٥

   كتابة تقریر الدراسة الذاتیة. -٦
  مراجعة داخلیة على أنشطة وتقریر الدراسة الذاتیة.  -٧

  إعتماد الدراسة الذاتیة.  -٨
  

   مھام فریق إعداد الدراسة الذاتیة
  تسلم التقاریر السنویة من األقسام. -١

  جمع البیانات.  -٢

  ألدلة والوثائق للبیانات الواردة بالدراسة. توفیر ا -٣

  إعداد الدراسة الذاتیة.  -٤



 ٣

ةــــــة الذاتیــــل الدراســــق عمــــفری 
 
 (معیار التخطیط اإلستراتیجى)مدیر وحــدة ضمــان الجــوده                ىـــان الشوربجــأ.د/ إیم  

 (معیار المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة) نائب مدیر وحدة ضمان الجوده    م ـــــوى غنیـــــــــأ.د/ نج  

 ( معیار الموارد المالیة والمادیة ) أستاذ بقسم تقویم األسنان    ى ــــاء غباشـــــــأ.د/ صف  

 ( معیار إدارة الجودة والتطویر )  بقسم طب الفم وأمراض اللثھ أستاذ مساعد    أ.م.د/ شیرین عبد المولى 

 مى واألنشطة العلمیة )( معیار البحث العل الحیویة الموادخواص مدرس بقسم     راوىــــــد الكفـــــــد/ ھن 

 ( معیار الجھاز اإلدارى )  مدرس بقسم بیولوجیا الفم    ح ــــــــا صالــــــــد/ رض 

 التدریس والتعلم والتقویم )( معیار  مدرس بقسم عالج الجذور     فـــــا الشریـــــــط/ دالی 

  /الطالب والخریجون )( معیار بقسم العالج التحفظى  مدرس مساعد    عـــــــاره جامـــــــسط 

 معیار أعضاء ھیئة التدریس مدرس مساعد بقسم اإلستعاضة الصناعیة    دهللا ــــــاب عبـــــط/ رح)  ( 

  /( معیار القیادة والحوكمة ) بقسم تقویم األسنان مدرس مساعد     حـــــــد سامـــــمحمط 

 ار الدراسات العلیا ) ( معی بقسم تقویم األسنانمدرس مساعد     وضـــــــد عـــــط/ أحم 

 ( معیار الموارد المالیة والمادیة )  مدرس مساعد بقسم أمراض الفم     زاوى ـــــھ الحمـــــط/ أی 

 البیئة )  ( معیار المشاركة المجتمعیة وتنمیة معید بقسم اإلستعاضة الصناعیة    ن محمدــاء الدیـــط/ بھ 

 داریةمدیر الشئون اإل    رـــــــدا أبو حمــــأ/ ران 

 مدیر إدارة رعایة الشباب     اســـــد النحــــــ/ محمأ 

 شئون الطالب    رــــو حمــر أبــــأ/ عبی 

 مسئول عن االعمال اإلداریة بوحدة ضمان الجوده    أ/ نیروز على أبوزھرة 

 دة ضمان الجودهــر بوحــول أعمال الكمبیوتــمسئ    ادل ــــــــــى عـــــأ/ھان  



 ٤

  
عن المؤسسة  البیانات الوصفیة 

  
  إسم المؤسسة : كلیة طب االسنان. ١

  نوع المؤسسة : كلیة 

  إسم الجامعة : جامعة طنطا 

  نوع الجامعة : حكومیة 
 
 كلیة طب االسنان  –المجمع الطبى  –. عنوان المؤسسة : طنطا ش الجیش ٢

 : ٢٦/١٢/١٩٧٦تاریخ بالفصل عن كلیة الطب ب ١٤٤٢القرار الجمھورى رقم :  ١٩٧٣/١٩٧٤تاریخ التأسیس 

  : ١٩٧٣/١٩٧٤تاریخ بدء الدراسة 

  : وات سن ٥مدة الدراسة 
 
   . القیادة االكادیمیة٣

 قائم بعمل عمید الكلیة أ.د/ عبیر مصطفى دراج 

 : ٠٤٠٣٣٤٤١٧٣فاكس :    ٠٤٠٣٣٤٥٣١٤تلیفون 

  : برید الكترونىdean_dent@unv.tanta.edu.eg  
 
   . الموادر البشریة بالمؤسسة٤

  أجازة ، ـــ  مھمھ علمیة ،  ٣٠معار ،  ١٤على رأس العمل ، ١١٥منھم  ١٥٩عدد أعضاء ھیئة التدریس : إجمالى

% ، نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالى أعضاء ھیئة التدریس  ٨.٨نسبة المعارین إلجمالى أعضاء ھیئة التدریس 

١٩. % 

 نسبة االجازات الخاصة أجازة  ١١على رأس العمل ،  ١١٤، منھم  ١٢٥الھیئة المعاونة : إجمالى  عدد أعضاء ،

 %.٨.٨إلجمالى الھیئة المعاونة 
 

 : توزیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وفقا للدرجة العلمیة 

  الھیئة المعاونة   أعضاء ھیئة التدریس 

  
أستاذ 

  متفرغ
  أستاذ

أستاذ 

  مساعد
  اإلجمالى  سمدر

مدرس 

  مساعد
  اإلجمالى  معید

  ١٢٥  ٤٠  ٨٥  ١٥٩  ٥١  ٢٧  ٣٢  ٤٩  العدد

  %١٠٠  %٣٢  %٦٨  %١٠٠  %٣٢  %١٧  %٢٠.٢  %٣٠.٨  النسبة

 
  ٢٠١(عدد أفراد الجھاز االدارى والفنى( 

  
األنشطة االكادیمیة بالمؤسسة :   

 برامج المرحلة الجامعیة األولى.  

  )١حة الفم واالسنان ) من خالل عدد ( واحد ) برنامج بالجدول (تمنح المؤسسة درجة ( بكالوریوس طب وجرا -

 ) .١٩٧٧/١٩٧٨) من الدفعات ، كان أولھا فى العام الدراسى ( ٤١تخرج من الكلیة عدد ( -

 ) طالب٢٥٠٠عدد ( ٢٠١٧/٢٠١٨مقید بالكلیة وفق احصائیات العام الدراسى  -

  



 ٥

  
 عدد الخریجین فى السنوات الخمس األخیرة : -

  اإلجمالى  ٢٠١٧/٢٠١٨  ٢٠١٦/٢٠١٧  ٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٠١٣/٢٠١٤  دراسىالعام ال

  ١٧٢١  ٤٣٩  ٤٥٨  ٤١١  ٧٩  ٣٣٤  العـــــــدد

  
  )١دول (ـــج

  البرنامج

( المرحلة الجامعیة 

  األولى )

عدد أعضاء ھیئة 

  التدریس

عدد أعضاء 

  الھیئة المعاونة
  عدد الطالب

نسبة أعضاء 

ھیئة التدریس 

  للطالب

 نسبة الھیئة

المعاونة 

  للطالب

ب  الوریوس ط بك
م  ة الف وجراح

  واالسنان
٢٢:  ١  ٢٢:  ١  ٢٥٠٠  ١١٤  ١١٥  

  
 برامج الدراسات العلیا  

) برنامج ماجستیر ، ١٢) برنامج للدبلوم وعدد (٧) من برامج الدراسات العلیا منھا عدد (٣١تمنح المؤسسة عدد ( -

 ) .٢ینة فى الجدول (المبالمختلفة ) برنامج دكتوراة فى التخصصات ١٢وعدد (

 .) طالب دكتوراه٧٨) طالب ماجستیر ، عدد (٢٠٤) طالب ، عدد (١٣٢عدد المقیدین بدرجة الدبلوم (إجمالى  -

  
 عدد الدرجات التى تم منحھا خالل السنوات الخمس األخیرة :       

  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  العام الدراسى
٢٠١٨     

  دور أبریل فقط
  اإلجمالى

  ٢٨٠  ١٧  ٩١  ٦٣  ٥١  ٥٨  دبلوم

  ١٢٣  ٢٤  ٣١  ٢٥  ٢١  ٢٢  ماجستیر 

  ٣٦  ٦  ٥  ٧  ٧  ١١  دكتوراة

  



 ٦

  )٢دول (ــــج
 

  برامج الدبلوم  برامج الماجستیر  برامج الدكتوراة

  إسم البرنامج
عدد 

  الطالب
  إسم البرنامج

  عدد الطالب

  
  إسم البرنامج

عدد 

  الطالب

  االستعاضة 
  ١١  االستعاضة   ٣٧  االستعاضة   ١٣

  نانم االسیتقو
  ١٩  عالج الجذور  ١٦  م االسنانیتقو  ٨

جراحة الفم والوجھ والفك 

جراحة الفم والوجھ والفك   ٧  والتجمیل
جراحة الفم والوجھ والفك   ٢٠  والتجمیل

  ٢٤  والتجمیل

  طب أسنان األطفال
  ١٣  طب أسنان األطفال  ٢٠  طب أسنان األطفال  ١٠

طب الفم وأمراض اللثة 

الفم وأمراض اللثة وطرق طب   ١١  وطرق التشخیص واألشعة
  ٢٧  التشخیص واألشعة

طب الفم وأمراض اللثة 
وطرق التشخیص 

  واألشعة
٥  

  العالج التحفظي لألسنان
  ٢١  العالج التحفظي لألسنان  ٢٦  العالج التحفظي لألسنان  ٩

  اإلستعاضة السنیة المثبتة
٧  

  اإلستعاضة السنیة المثبتة
٢١  

  اإلستعاضة السنیة المثبتة
٣٩  

  جذورعالج ال
      ٢٠  عالج الجذور  ٣

طب األسنان الوقائى 

      ٤  أمراض الفم  -  والصحة العامة لألسنان

  أمراض الفم
      ٣  بیولوجیا الفم  ١

  بیولوجیا الفم
طب األسنان الوقائى والصحة   ٤

      ٨  العامة لألسنان

المواد الحیویة فى طب 

  ٥  األسنان
  المواد الحیویة فى طب األسنان

٢      

  اإلجمالى
٧٨  

  
١٣٢    ٢٠٤  



 ٧

  األقسام العلمیة
 

  القســــــــــــم
  عدد أعضاء الھیئة المعاونة  عدد أعضاء ھیئة التدریس

على رأس   اإلجمالى 
على رأس   اإلجمالى   العمل 

  العمل 

  ١٧  ٢٠  ١٩  ٢٣  قسم االستعاضة الصناعیة .١

  ١٠  ١١  ١١  ١١  قسم تقویم األسنان .٢

  ١٣  ١٤  ١٤  ١٥  میلقسم جراحة الفم والوجھ والفك والتج .٣

  ١٢  ١٣  ٩  ١٠  وصحة الفم وطب األسنان الوقائى قسم طب أسنان األطفال .٤

وأمراض اللثة وطرق ویشمل (طب الفم قسم طب الفم  .٥
  ١٣  ١٥  ١٧  ٢٧  )التشخیص واألشعة

  ١٣  ١٣  ٧  ١٢  قسم العالج التحفظي لألسنان .٦

  ١٠  ١١  ٧  ١٠  التیجان والجسورقسم  .٧

  ٩  ١٠  ٥  ٨  عالج الجذور  -٨

  ٦  ٦  ٩  ١٥  قسم أمراض الفم .٩

  ٥  ٦  ١١  ١٤  قسم بیولوجیا الفم .١٠

  ٦  ٦  ٦  ١٤  قسم المواد الحیویة لطب األسنان .١١

  ١١٤  ١٢٥  ١١٥  ١٥٩  اإلجمالى

  
تصال بالمؤسسةوسائل اإل 

        
  كلیة طب االسنان  –المجمع الطبى  –عنوان المؤسسة : طنطا ش الجیش 

  dean_dent@unv.tanta.edu.eg ؤسسة :الموقع االلكترونى للم -

 قائم بعمل عمید الكلیة: أ.د/ عبیر مصطفى دراج -

  adarrag@hotmail.comالبرید االلكترونى لعمید المؤسسة : -

 ٠١٠٠١٧٠٩٤٥٨ھاتف عمید المؤسسة : -

 جى ایمان مصطفى الشوربإسم منسق الزیارة :أ.د/  -

 m_19july89@hotmail.comالبرید االلكترونى لمنسق الزیارة : -

٠١٠٠٦٦٢٠٤٤١ھاتف منسق الزیارة : -



 ٨

  

  التخطیط اإلستراتیجى :١معیار 
 

ى  ى والبحث ا التعلیم ن دورھ ر ع ة ، وتعب راف المعنی عھما االط ى وض ارك ف ة ، ش حة ومعلن ة واض الة ورؤی ة رس للمؤسس

واقعیة وقابلھ للتنفیذ تتضمن أھدافا محددة ، وتتسق مع إستراتیجیة الجامعة .والمجتمعى ، ولھا خطة استراتیجیة  

  
التقییم الذاتى 

  غیر مستوف  مستوف جزئیا  مستوف  مؤشر التقییم

عھما -١ ى وض ان ، وشارك ف رسالة ورؤیة المؤسسة معتمدتان ومعلنت

√  األطراف المعنیة .  
 

ى-٢ ا التعلیم س دورھ حة، وتعك ة واض الة المؤسس ى  رس والبحث

ة من مؤسسات  ات المجتمعی ع التوقع ومسئولیتھا المجتمعیة بما یتفق م

  التعلیم العالى ، وتسھم الرسالھ فى تحقیق رسالة الجامعة.
√  

 

الخطة االستراتیجیة للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر ، وتتسق مع -٣

√  استراتیجیة الجامعة .  
 

ا االطراف  التحلیل البیئى شمل البیئة الداخلیة-٤ والخارجیة وشارك فیھ

ة  من مالئم ا یض ة بم ى إجرائ ددت الوسائل المستخدمة ف ة ، وتع المعنی

  الوسیلة لموضوع التحلیل والفئة المستھدفھ .
√  

 

ة -٥ ة وواضحة الصیاغة ،ومبنی ة معلن داف االستراتیجیة للمؤسس االھ

اس  على التحلیل البیئى ، وتسھم فى تحقیق رسالة المؤسسة ، وقابلة للقی

  والتحقق فى المدى الزمنى للخطة .
√  

 

داف االستراتیجیة -٦ الخطط التنفیذیة  تتضمن االنشطة التى تحقق األھ

ا  دد بھ ى ، ومح لھا المنطق طة وتسلس ذ األنش ات تنفی س أولوی ، وتعك

رات  ة ، ومؤش ة المالی ى ، والتكلف دول الزمن ذ ، والج ئولیة التنفی مس

  .األداء

√ 
 

 

 

ة تق-٧ ة للمؤسس دم الخطط التنفیذی دى تق ویم م ة وتق ة لمتابع اریر دوری

  √  وفقا للجدول الزمنى وتحقق مستویات األداء المستھدفة . 
 

  
  
  رسالة ورؤیة المؤسسة معتمدتان ومعلنتان ، وشارك فى وضعھما األطراف المعنیة .-١

اریخ تتوافر لدى الكلیة رؤیة ورسالة - ة بت ة اإلستراتیجیة تعكس  ٢١/٧/٢٠١٤ خاصة بھا معتمدة وموثق من الخط ة ض س الكلی بمجل

ة المجتمع إحتیاجات مع یتفق بما العلمى البحث فى مجال وتطلعاتھا المجتمعیة ومسؤلیتھا التعلیمى ودورھا شخصیتھا رتبط والبیئ  وت

).١/١/٢مرفق ( ،  )١/١/١الجامعة .( مرفق  برسالة الكلیة رسالة 
 
ة العلمیة األقسام جمیع متمثلین في الكلیة وخارج داخل من األطراف مختلف مع والرسالة الرؤیة ومناقشة عرض تم -  واإلداری

دریس ھیئة وأعضاء بالكلیة اونیھم الت ائى والخریجین والمستفید والطالب ومع دلیل  من النھ م نشرھا ایضا ب ا ت الخریجین . كم

  خل مبانى الكلیة ومركز ضمان الجودة .الطالب وشبكة اإلنترنت على موقع الكلیة والمطبوعات  والملصقات بدا



 ٩

  
رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورھا التعلیمى والبحثى ومسئولیتھا المجتمعیة بما یتفق مع التوقعات المجتمعیة من -٢

   مؤسسات التعلیم العالى ، وتسھم الرسالھ فى تحقیق رسالة الجامعة.

  رؤیة الجامعة  رؤیة الكلیة

ب أن تكون كلیة معتمدة أكا ى ط زة  ف ً و متمی دیمیا

.ً ً و دولیا ً و إقلیمیا   الفم واألسنان محلیا

دة  ون رائ ا وأن تك ا ودولی ا وإقلیمی ز محلی ى التمی تسعى جامعة طنطا إل

ة  ع وتنمی ة المجتم ى وخدم ث العلم تعلم والبح یم وال االت التعل ى مج ف

  البیئة.

  رسالة الجامعة  رسالة الكلیة

ة  زم كلی نانتلت ب األس ة - ط ریج طنط جامع ا بتخ

نان ب أس ة  طبی اییر القومی ً للمع ا ة طبق األكادیمی

ة  ىالمرجعی ى إ یلب ل المحل وق العم ات س حتیاج

ى إطار واإل ة مبتكرة ف قلیمى وإجراء بحوث علمی

  .متمیزةوتقدیم خدمات مجتمعیة  خالقیةاألقیم ال

ویر  ة من خالل التط ة فاعل تحرص جامعة طنطا على بناء بیئة أكادیمی

ات المستمر ل وء متطلب لبرامج األكادیمیة للعدید من التخصصات فى ض

ار  ى إط ة ف ة والمھاری ات الطالب المعرفی ة إحتیاج ة وتلبی خطط التنمی

ة  ة المھنی تعلم والتنمی رص ال ة ف ذلك إتاح ده وك ع وتقالی یم المجتم ن ق م

وق  ات س ق طموح دم وتحق ب التق ات لتواك تى القطاع ى ش للخریجین ف

معة بتوفیر مقومات اإلبداع فى مختلف مجاالت العمل ، كما تتعھد الجا

ة  ة والتنمی وم والمعرف ویر العل اد لتط ى الج ى المنھج ث العلم البح

  المستدامة وحل المشكالت المجتمعیة.

  
  
  الخطة االستراتیجیة للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر ، وتتسق مع استراتیجیة الجامعة . -٣

 من كل علي إشتملت ٢١/٧/٢٠١٤بتاریخ  الكلیة معتمدة بمجلس وعناصرھا كاملة بنودھا ةمستوفی إستراتیجیة خطة للكلیة یوجد

 .)١/٣/٣مرفق اإلستراتیجیة ( للخطة التنفیذیة والخطة البیئى والتحلیل والسیاسات اإلستراتیجیة واألھداف والرسالة الرؤیة

العریضة لخطة الجامعة اإلستراتیجیة ( مرفق والخطة اإلستراتیجیة للكلیة مستوفاه شكال وموضوعا وتتفق مع الخطوط 

١/٣/٤(.  

  خطة الكلیة  خطة الجامعة

. رفع كفاءة القدرة المؤسسیة لتحسین الوضع ١

  التنافسى.

  . ضمان الجودة للحصول على اإلعتماد األكادیمى والتحسین المستمر. ١

  . زیادة وتحسین الرضا الوظیفى العام بالكلیة.٥

  وتحسین طرق التقویم. . تفعیل نظم المتابعة ٧

. اإلرتقاء بالمنظومة التعلیمیة ورفع الجدارات ٢

  التنافسیة للطالب والخریجین. 

  . تطویر البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة. ٢

. تطویر منظومة البحث العلمى وتحقیق التنافسیة ٣

  والتمیز واإلبتكار. 

  یة واإلبتكاریة. . تطویر البحث العلمى وتعزیز القدرات اإلبداع٣

. تعزیز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة ٤

  المجتمع وتنمیة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة.

  . مشاركة مجتمعیة فعالة وإعالء قیمة المسئولیة المجتمعیة. ٤

  . تنمیة الموارد البشریة بالكلیة. ٥

  . اإلرتقاء بالممیزات التنافسیة للكلیة. ٦



 ١٠

یئى شمل البیئة الداخلیة والخارجیة وشارك فیھا االطراف المعنیة ، وتعددت الوسائل المستخدمة فى إجرائة بما التحلیل الب-٤

  یضمن مالئمة الوسیلة لموضوع التحلیل والفئة المستھدفھ .
  

 البیئى التحلیل راءإج وتم الخطة اإلستراتیجیة تصمیم قبل والخارجیة الداخلیة البیئة من كل علي للكلیة البیئى التحلیل إشتمل

و  و التھدیدات و الفرص و الضعف القوة نقاط و تحلیل وكیفا و دراسة كما وخارجیا داخلیا )  swotأسلوب ( باستخدام

 والفرص والضعف القوة مجاالت مصفوفة إعداد وتم األھداف تحقیق معالجة اإلستراتیجیة وأولویات الفجوة علي إنعكاساتھا

  لیة.بالك والتھدیدات الخاصة
 

وحدة  ومدیر بالكلیة العلیا اإلدارة الكلیة  بمشاركة وخارج داخل من األطراف مختلف للكلیة البیئى التحلیل إعداد شارك فى

 والمستفید والخریجین والطالب ومعاونیھم التدریس ھیئة وأعضاء العلمیة  واإلداریة األقسام جمیع ورؤساء الجودة ضمان

 األطراف مع نتائجھ ومناقشة البیئى التحلیل عرض اإلستراتیجى. ثم تم التخطیط مجال فى الخریجین وخبراء من النھائى

 وأعضاء العلمیة واإلداریة األقسام ورؤساء الجودة وحدة ومدیر بالكلیة العلیا اإلدارة فى الكلیة متمثلین وخارج داخل المختلفة

اإلستراتیجى وتم إعتماده بمجلس الكلیة  التخطیط مجال فى وخبراء المجتمعیة واألطراف والطالب ومعاونیھم التدریس ھیئة

  .)١/٤/٦ ( ، )١/٤/٥(مرفق  ١٩/١٢/٢٠١٢بتاریخ 
 

االھداف االستراتیجیة للمؤسسة معلنة وواضحة الصیاغة ،ومبنیة على التحلیل البیئى ، وتسھم فى تحقیق رسالة  -٥

  المؤسسة ، وقابلة للقیاس والتحقق فى المدى الزمنى للخطة .
  

  األھداف االستراتیجیة
  
ة   تراتیجیة لكلی ة األھداف اإلس التھا ومن أمثل ا ورس تضع الكلیة مجموعة من األھداف االستراتیجیة  التى تحقق لھا رؤیتھ

  طب األسنان جامعة طنطا ما یلي:

 ضمان الجودة للحصول على اإلعتماد األكادیمي المستمر. -١

 لدراسیة.تطویر البرامج التعلیمیة والمقررات ا -٢

 تطویر البحث العلمي وتعزیز القدرات اإلبداعیة.  -٣

 مشاركة مجتمعیة فعالة وإعالء قیمة المسئولیة االجتماعیة. -٤

 زیادة وتحسین الرضا الوظیفي العام بالكلیة. -٥

 تنمیة الموارد البشریة بالكلیة. -٦

 تفعیل نظم المتابعة وتحسین طرق التقویم. -٧

  ات التنافسیة للكلیة.اإلرتقاء بالممیز -٨
 

ة  ادات األكادیمی ى القی ة ف ة والمتمثل ل الكلی ة داخ راف المختلف ع األط ة م داف االستراتیجیة للكلی ة األھ رض ومناقش م ع ا ت كم

اریخ  ة بت ت ١٩/٥/٢٠١٤وأعضاء ھیئة تدریس  وإعتمادھا من مجلس الكلی ة وراع د الكلی ع عن دافھا اإلستراتیجیة وض أن أھ  ب

ة العلمي، والبحث العلیا الدراسات والطالب، التعلیم شئون كافة مجاالت في الجامعة تراتیجیةبإس مرتبطة تكون ع وخدم  المجتم

ة ة  وتنمی ع الكلی ى موق ت عل بكة اإلنترن ب وش دلیل الطال ة ب تراتیجیة للكلی داف اإلس ر األھ م نش ة، وت البیئ

http://www.dent.tanta.edu.eg ١/٥/٧والمطبوعات والملصقات بداخل مبانى الكلیة ومركز ضمان الجودة (مرفق .(  
  

 

ة طنطا  تم یم األداء لجامع دیر وحدة التخطیط اإلستراتیجى وتقی ر م ى تقری اءا عل ة بن ة اإلستراتیجیة للكلی دیل وتحدیث الخط تع

ة  تراتیجیة للجامع ة اإلس ع الخط ا م ق زمنی اریخ  و ٢٠١٥/٢٠٢٠لتتواف ة بت س الكلی ا بمجل م إعتمادھ ق  ٢٧/٧/٢٠١٦ت ( مرف

١/٥/٨ .(  



 ١١

      
الخطط التنفیذیة  تتضمن االنشطة التى تحقق األھداف االستراتیجیة ، وتعكس أولویات تنفیذ األنشطة وتسلسلھا المنطقى  -٦

  ، ومحدد بھا مسئولیة التنفیذ ، والجدول الزمنى ، والتكلفة المالیة ، ومؤشرات األداء.
  

ة اإلستراتیجیة الخطة لتطبیق تنفیذیة خطة توجد داف وتغطى للكلی ع  األھ ة اإلستراتیجیة جمی ع للكلی عھا بمشاركة جمی م وض  ت

م  فیما كل الكلیة وأقسام إدارات ھ یخصھ ث ي اإلستراتیجي الھدف تجزئ داف إل ة أھ ق فرعی دف لتحقی ذا الھ من .ھ ة وتتض  الخط

ى والجدول تنفیذھا المطلوب والمھام األنشطة التنفیذیة زم الزمن َ ال ق  والمسئول ال ذ عن للتحقی  النجاح ومؤشرات األنشطة تنفی

وب والتمویل ة و المطل ة آلی دیل الخط د تع ة عن د و الحاج ت ق ة تم ة ترجم ة الخط ى التنفیذی ة إل ة موازن ة مالی م مفصلة تقدیری  ت

ذا  بخبراء إعدادھا باالستعانة ى ھ تم.المجال ف ة .وی ذ متابع ةالخ تنفی ة بواسطة اإلستراتیجیة ط ة لجن ة تنفیذی ذلك مختص ة ب  تابع

الجودة. ضمان لوحدة 
 

  وتحقق مستویات األداء المستھدفة للمؤسسة تقاریر دوریة لمتابعة وتقویم مدى تقدم الخطط التنفیذیة وفقا للجدول الزمنى-٧
  

د  اریریوج تراتیجیة للكلی تق ة اإلس نویة للخط ة الس ة التنفیذی ة الخط تھلمتابع م مناقش ادھ مة ، ت ة وإعتم س الكلی ى مجل اریخ  مف بت

اریخ  ٢٣/١٠/٢٠١٦ انى بت ر الث ق  ٢٥/١٢/٢٠١٧والتقری مل .)١/٧/٩(مرف ى ش حیحیة والت راءات التص رز اإلج ن أب ھا توم

یاالتق ررات الدراس البرامج والمق تیفائھا ب د من إس اه  والتأك ى ریر مراجعة تبنى المعاییر األكادیمیة المرجعیة المتبن اءا عل ة ، وبن

امج ذلك تم تحدیث جمیع البرامج والمقررات الدراسیة لطلبة المرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا دولى  وإستحداث البرن ال

.المرحلة الجامعیة األولى بنظام الساعات المعتمدة وإستكمال المبنى الجدید الملحق بالكلیة وتجھیزهلطالب  
 

  ة ودورھا في المجتمعالسمات التنافسیة للكلی
ة  للكلیة موقع متمیز  فى وسط الدلتا یساعد على قیامھا بتوفیر الخدمات الصحیة لكثیر من المحافظات المجاورة ، ویوجد بالكلی

اھرة . أیضا  ٢غرف عملیات كبرى و ٣قسم داخلى تابع لقسم جراحة الفم یضم  ة الق ع جامع عنبر رجال وحریم منافسة بذلك  م

ة عربة مجھز وم الكلی ب األسنان ، وتق ة للقوافل الطبیة التى یتم تنظیمھا بصورة دوریة للقرى النائیة والمحرومة من خدمات ط

بدور فعال فى تنمیة مواردھا الذاتیة من خالل عقد بروتوكوالت تعاون مع جامعة السادس من أكتوبر وجامعة الدلتا  وكذلك مع 

ین والبرنامج الدولى الطالب الوافدین مثل البرنامج المالیزى الدول المختلفة الستقطاب أكثر  عدد من  اھم ب وكذا توقیع مذكرة تف

. العلیا بالكلیة جامعة كفر الشیخ وجامعة طنطا الممثلھ فى كلیة طب االسنان وذلك وفقا لالئحھ الدراسات 
  

ً بین كلیات طب الفم و األسنان على المستوى ً متوسطا ً تنافسیا ذا المستوى  وتحتل الكلیة وضعا المحلى، مقارنة بالمنافسین على ھ

  و ھما كلیتى طب الفم واألسنان بجامعة الدلتا وكلیة طب الفم و األسنان بجامعة القاھرة.
 
ة   ً بین كلیات طب الفم و األسنان على المستوى االقلیمى وأن المنافسین الحالیین للكلی ً متوسطا ً تنافسیا ً تحتل الكلیة وضعا وأیضا

 لیم العربى ھى كلیات طب الفم و األسنان بجامعات دول الخلیج.فى االق

  
  
  
  
  
  



 ١٢

  
 أبرز نقاط التمیز والتنافسیة  

 معتمدة للكلیة. إستراتیجیة خطة وجود 
  

  دلة والوثائق األ
 . نص رسالة المؤسسة ورؤیتھا        √ 

 .نص رسالة الجامعة ورؤیتھا         √ 

 . الخطة االستراتیجیة للمؤسسة         √ 

 تنفیذى الستراتیجیة الجامعة (أن وجدت ).الملخص ال     √ 

 . نماذج االستبیانات / األدوات المستخدمة فى التحلیل البیئى   √ 

 . الخطط التنفیذیة السنویة للخطة االستراتیجیة       √ 

 . تقاریر متابعة الخطط التنفیذیة السنویة       √ 
  لكترونى للمؤسسة.الموقع اإل         √ 
 عات / وثائق تدلل على تحقق المعیار .ماتوفرة المؤسسة من مطبو  √  

  


