جامعة  6أكتوبر
كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
ملخص الخطة اإلستراتیجیة
للفترة من 4102م إلى 4102م

رؤية كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة ورسالتها
كلیة رائدة محلیا وإقلیمیا تتمیز بتخريج كوادر ذات كفاءة عالیة في التخصصات الطبیة التطبیقیة المختلفة  ،وبإنتاجها من
البحوث التطبیقیة المتمیزة .
رسالة كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة ومجتمعیة  ،تهدف إلى إعداد خريجین قادرين على المنافسة محلیا و إقلیمیا في مجال التخصصات
الطبیة التطبیقیة  ،وذلك من خالل استراتیجیة تعلیم وتعلم متطورة وبحث علمي متمیز ودور واضح فى الخدمة المجتمعیة
وتنمیة البیئة  ،وذلك لتنفیذ رسالتها  ،على خبرات بشرية ذات كفاءة وتكنولوجیا المعلومات الحديثة.
التحلیل البیئي للكلیة  SWOT Analysisبأستخدام أسلوب مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات
اوال:تحلیل البیئة الداخلیة-:
الجدول :يوضح نقاط القوة والضعف لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
القدرة المؤسسیة
المعیار

التخطیط اإلستراتیجي
الهیكل التنظیمي
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نقاط قوة
 .0وجود فريق عمل مدرب على التخطیط اإلستراتیجي.
 .4وجود رؤية ورسالة وأهداف إستراتیجیة للكلیة معتمدة ومعلنة.
 .3وجود مطويات ونشرات ولوح إعالنیة تنص على رؤية ورسالة و أهداف
الكلیة.
 .2وجود نسخة من الخطة اإلستراتیجیة للجامعة.
 .5وجود رسالة الكلیة ورؤيتها تعكس رسالة ورؤية الجامعة.
 .6حرص الكلیة بنشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة.
 .7حرص الكلیة على تنمیة ونشر الوعي بین الطالب وأعضاء هیئة التدريس
ومعاونیهم والعاملین واألطراف المجتمعیة برؤيتها ورسالتها.
 .8حرص إدارة الجودة بالكلیة بنشر ثقافة ضمان الجودة بین مجتمع الكلیة.
 .2إتاحة نظام الكلیة بنقل طرق تعلم جديدة من أساتذته بجامعات أخرى (جامعة هولندا)
لفترة من الوقت ،وهو ما يزيد من فرص نقل التجارب الدولیة الناجحة واالستفادة منها.
 .01وجود عالقة وطیدة وفعالة بین وحدة ضمان الجودة ومركز ضمان الجودة
بالجامعة ،بما يسهم في تفعیل دورها ودعمها فنیا ويساند أنشطتها ،ويراجع
خططها لضمان تواؤمها مع أهداف الجامعة .
 .00حرص وحدة الجودة على تقديم تقريرا ربع سنوي عن أنشطتها للمركز..
 .0وجود هیكل تنظیمي مالئم ومعتمد ،ويضمن تحقیق الرسالة واألهداف
اإلستراتیجیة للكلیة.
 .4يتضمن الهیكل البرامج التعلیمیة لتقديم خدمات الدعم للعملیة التعلیمیة.
 .3وجود لجان مستحدثة  ،تتبع لوحدة الجودة ؛ وذلك لتلبیة احتیاجات التغییر
والتطوير وهي (لجنة التعلیم االلكتروني /لجنة تطوير التعلیم /لجنة التدريب/لجنة
األزمات والكوارث/لجنة الخدمة المجتمعیة).

نقاط ضعف
 .0عدم دراية بعض أعضاء هیئة
التدريس بكیفیة عمل التخطیط
اإلستراتیجي.
 .4قلة الدورات التدريبیة الخاصة
بالتخطیط األستراتیجي

.0محدودية الوسائل التي تستخدمها
وحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها.
 .4ضعف تفعیل التوصیف الوظیفي
لجمیع وظائف الكلیة .

القیادة والحوكمة
المصداقیة
واألخالقیات
الجهاز اإلداري
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 .0التفويض الجزئي للصالحیات و تحديد المسئولیات بین أفراد اإلدارة العلیا
للكلیة.
 .4وجود كفاءة إدارية متمیزة بین أعضاء هیئة التدريس بالكلیة تبوأ بعضهم
مراكز قیادية بالجامعة والجامعات األخرى.
 .3مساهمة مجالس األقسام في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعلیم والتعلم
ويوجد توثیق للمجالس في محاضرها الرسمیة.
 .2دعم القیادات لوحدة ضمان الجودة.
 .5مشاركة ممثلین عن المستفیدين من المجتمع المحلى في مجلس الكلیة.
 .6وجود نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول الوثائق.
 .7وجود معايیر معلنة الختیار القیادات األكاديمیة.
 .8تدريب القیادات ضمن برامج تدريبیة فعالة.
 .0وجود دلیل أخالقیات المهنة معتمد وموثق ومعلن .
 .4مصداقیة المعلومات المنشورة عن الكلیة ضمان العدالة .
 .3عدم التحیز بین الطالب ،وذلك في إطار اللوائح التي تستوجب تجنب التعارض
في المصالح.
 .2وجود نظام وآلیة لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب ،وآلیات للمتابعة.
 .5وجود آلیات التخاذ القرارات التصحیحیة لمعالجة الممارسات غیر العادلة.
 .0تدريب العاملین بإدارات الكلیة ضمن برنامج خطة التدريب التابعة لمركز
الجودة بالجامعة.
 .4العالقات الطیبة بین الرؤساء والمرؤوسین.
 .3وجود خطة متكاملة لتدريب الجهاز اإلداري وفقا لالحتیاجات التدريبیة تابعة
لوحدة الجودة بالكلیة.
 .2وجود معايیر واضحة ومعلنة الختیار القیادات اإلدارية.
 .5وجود آلیة لقیاس مستوي الرضا الوظیفي للعاملین.

.0عدم كفاية وفاعلیة نظم المعلومات
واالتصاالت.
.4عدم اكتمال هیاكل مجالس األقسام
نتیجة
للنقص في هیئة التدريس.
.3ضعف مشاركة أعضاء هیئة التدريس
عند ترشیح واختیار القیادات األكاديمیة
بالكلیة.
.2عدم تطبیق هذة المعايیر المعتمدة
الختیار القیادات األكاديمیة.
.0عدم كفاية اإلجراءات التي تتبعها
الكلیة للحفاظ على حقوق الملكیة
الفكرية ،سواء بین أعضاء هیئة
التدريس أو الهیئة المعاونة أو الطالب
أو الجهاز اإلداري.
.4ال يوجد توعیة كافیة بحقوق الملكیة
الفكرية.
.0تناقص العمالة بسبب قلة األجور.
.4بیئة وظروف العمل تحتاج إلى مزيد
من الدعم حتى يتالءم و المتطلبات
الوظیفیة.
.3ال توجد قاعدة بیانات عن الهیئة
اإلدارية.

الموارد المالیة والمادية
المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة
المعیار
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 .0وجود وسائل االتصال (سنترال داخلي) يربط جمیع األماكن بالكلیة وبالجامعة.
 .4المباني ومنشآت الكلیة يتوافر بها المناخ الصحي من حیث التهوية واإلضاءة.
 .3حرص الكلیة على زيادة المعدات وتجهیزات األمن والسالمة بالمبنى.
 .2وجود قاعات تعلیمیة مجهزة بالوسائل السمعیة والبصرية للتدريس والتعلیم.
 .5وجود قاعة للندوات و المناقشات والمؤتمرات بالجامعة.
 .6وجود معامل مكیفة ومجهزة باألجهزة الالزمة للعملیة التعلیمیة.
 .7حرص الكلیة على تدريب الطالب في الشركات والمعامل وعلى كافة األجهزة .
 .8مكتبة مركزية مجهزة بكل قسم من اقسام الكلیة بها اجهزة كمبیوتر بالمكتبة
وفیها عدة قاعات مجهزة باالحتیاجات الالزمة لالستعارة واستخدام الكتب وشبكات
اإلنترنت في جمیع المقررات التي تفید البرامج الموجودة بكلیة العلوم الطبیة
التطبیقیة ويتم امدادها سنويا بالمراجع الحديثة.
 .2حرص الكلیة على تدريب الطالب على استخدام التصمیمات التشريحیة بمعمل
المهارات األساسیة في الكلیة و بها كافة األجهزة الالزمة للحصص العملیة.
 .01توفر الكلیة بنیة أساسیة جیدة وموارد مناسبة للتعلم.
 .00حرص الكلیة على نشر احتیاطات السالمة واألمان في المعامل وكیفیة
التعامل مع (الكیماويات –العینات الملوثة )
 .04توفر عدد كبیر من نقاط األنترنت بالكلیة.
 .03توفر وسائل مواصالت إلتمام التدريب المیداني.
 .02تحديث الموقع االلكتروني باللغتین العربیة واإلنجلیزية.

.0تمتلك الكلیة رصیدا من الممارسات في مجال تنمیة وخدمة المجتمع.
.4المشاركة الفعالة ألعضاء هیئة التدريس والطالب في األنشطة الخدمة
المجتمعیة.
.3يوجد خطة للخدمة المجتمعیة.
.2وجود آلیة لقیاس رضا األطراف المجتمعیة عن جودة الخدمات التي تقدمها
الكلیة للمجتمع الخارجي.
.5وجود وسائل نقل من الكلیة إلي األماكن األخرى التي يتم فیها تقديم الخدمات
المجتمعیة (القرى– المدارس –دور األيتام) وذلك لسرعة وتسهیل تقديم الخدمات
والمشاركات المجتمعیة.
.6المشاركة في الخدمات واالحتفاالت الطالبیة.
تساهم الكلیة من خالل البحوث والدراسات في معالجة المشكالت الصحیة التي
تواجه المجتمع.
.7أقامت الكلیة العديد من الندوات الخاصة ذات الموضوعات القومیة .
الفاعلیة التعلیمیة
نقاط قوة

 .0صعوبة إجراء الصیانة الدورية
والمستمرة لعديد من األجهزة العلمیة
بعد االنتهاء من فترة الضمان.
.4ال يوجد اتصال دائم بالكهرباء
.3أبواب مخارج الطوارئ التفتح من
الداخل إلى الخارج.
.2ال توجد شبكة إنارة للطوارئ
(الممرات – السراديب – مخارج
الطوارئ ).
.5ال توجد صیانة ألجهزة اإلنذار -
صوتیة كاشف – دخان وغاز
.6ال يوجد شهادة أمان ضد النار خاصة
بتجهیزات قاعات المحاضرات والتدريس
والمعامل والمختبرات..7ال يوجد ملف بیئي لكل مبني يسجل
فیه صالحیة المنشأة والمرافق هندسیا
وفنیا.
.8لم يتم عمل دورات تدريبیة للعاملین
بالكلیة )تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها
وصیانتها).
.2ال تتوافر خريطة داخل وخارج كل
قاعة ومختلف أماكن المبني توضح
مداخل ومخارج الطوارئ.
.0غیاب مشاركة ممثلین عن المجتمع
المحلى في لجان الكلیة المختلفة.
 .4قلة الموارد المالیة لدعم الخدمات
المجتمعیة.

نقاط ضعف

الطالب والخريجون
المعايیر األكاديمیة والبرامج التعلیمیة
والمقررات الدراسیة
التع
لیم
وال
تعلم
وال
تسه
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 .0يتم إعداد وتنظیم برامج تعريفیة للطالب الجدد.
 .4توفر الجامعة برنامج لدعم الطالب المتفوقین أكاديمیا والمتفوقین في األنشطة
الطالبیة.
 .3يتوفر بالكلیة برنامج لكشف الطالب المتعثرين دراسیا.
 .2يتم التدريب المیداني للطالب بصورة مستمرة بالتعاون مع إدارة مستشفى
الجامعة ومعهد تیدور بلهارسیا والقصر العیني .
 .5تصدر الكلیة دلیل الطالب ويتم تحديثه بصفة دورية ومتاح لجمیع الطالب.
 .6يوجد موقع الكلیة اإللكتروني به كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتحويالت
والبرامج الدراسیة.
 .7توفر الكلیة نظاما لإلرشاد األكاديمي.
 .8المشاركة الفعالة ألعضاء هیئة التدريس في األنشطة الطالبیة.
 .2توجد مستشفى جامعة  6أكتوبر داخل الحرم الجامعي لتوفیر الرعاية الصحیة
للطالب وأعضاء هیئة التدريس بمقابل مادي أقل.
.01تروج الكلیة عن األنشطة الطالبیة )العلمیة والثقافیة الرياضیة واالجتماعیة(
للطالب وتحرص على زيادة نسبة مشاركة الطالب فیها.
.00حصول الكلیة على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبیة المختلفة.
.04توفر الكلیة برامج تدريبیة متنوعة إلعداد الخريجین لسوق العمل.
.03وجود عدد من الكافیتريات و أماكن للتصوير خاصة بالجامعة.
.02توفر الجامعة خدمة المواصالت لالبنائها وموظفیها مع خدمات النقل الممتاز
بهدف تسهیل عملیة االنتقال من وإلى الجامعة و هذه الخدمة تغطي القاهرة
الكبرى
.05وجود الئحة حديثة لالمتیاز .
.06وجود نظام معلن للدعم األكاديمي.
.07وجود منحة دراسیة كاملة لطالب تمريض.
.08تزايد أعداد الطالب الوافدين بالكلیة خالل الخمس سنوات السابقة.
.02تشجیع مشاركة الطالب في المؤتمر السنوي الذي يعقد بالكلیة.
.41يعقد مهرجان ثقافي دولي  ،هو حدث سنوي عند الطالب.
.40يوجد بالجامعة منفذين لبیع الكتب.
.44يوجد بجامعة  6أكتوبر مجلة دورية تعمل على نشر مجموعة واسعة من
األنشطة والتفاعالت يشترك فیها الطلبة وأعضاء هیئة التدريس.
.43يوجد بجامعة  6أكتوبر عدد من البنوك لخدمة طالبها.
.42يوجد فندقین لجامعة  6أكتوبر احدهما فندق للطالبات واألخر للطالب.
.45وجود الئحة للساعات المعتمدة.
.0حرص الكلیة على اعتماد المعايیر األكاديمیة التي تبنتها من الهیئة القومیة .
.4يوجد نسبة كبیرة من أعضاء هیئة التدريس على وعى بالمعايیر األكاديمیة.
.3البرامج التعلیمیة التي تقدمها الكلیة متفقة مع رسالتها وأهدافها اإلستراتیجیة
وتلبي احتیاجات سوق العمل.
.2يوجد توصیف للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة التي تقدمها الكلیة.
.5تحرص الكلیة على أن تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج التعلیمیة التي
تقدمها.
.6تتوافر لدى الكلیة إحصائیات موثقة تتعلق بتطور عدد الطالب الملتحقین
بالبرنامج التعلیمي ونسبة النجاح في الفرق الدراسیة المختلفة وتطور نسبة
الخريجین خالل السنوات الثالث السابقة.
.7توجد إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعلیمیة والمقررات
الدراسیة.
.0وجود خطة لتدريب الطالب في الشركات والمستشفیات والمعامل
.4مشاركة الطالب في جدول االمتحانات ( نصف العام والنهائیة ).

.0عدم مالئمة أعداد الطالب المقبولین
مع
الموارد المتاحة للكلیة.
. 4عدم وجود خطط للترويج عن برامج
كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بالدول
العربیة واألفريقیة لجذب الطالب
الوافدين.
.3ال يوجد موقع الكتروني خاص
بالخريجین.
.2ال توجد قاعدة بیانات لتیسیر التواصل
معهم من خالل الموقع اإللكتروني.
.5اليوجد دلیل الخريجین.
.6ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزية لطلبة
الكلیة وهو نقطة ضعف ألن الدراسة باللغة
اإلنجلیزية.

.0اللوائح الحالیة ال تسمح بالمرونة
الكافیة الستحداث برامج أو مقررات
دراسیة جديدة أو إجراء تعديالت في
البرامج التعلیمیة الحالیة.

.0عدم كفاية المیزانیة السنوية
المخصصة لدعم تجهیزات المعامل

.3إتاحة الفرصة للطالب الراغبین في مراجعة إعادة رصد الدرجات.
.2وجود معامل طالبیة متنوعة.
.5وجود خطة للتعلیم و التعلم.
.6وجود سیاسات للتعلیم والتعلم.
.7حرص الكلیة على زيادة توفیر فرص التعلم للطالب ومصادر التعلم الذاتي والتي
تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة (اإلنترنت /مشاريع الطالب).
 .8تقوم الكلیة بتقويم الطالب بعدالة وموضوعیة.
 .2تهتم الكلیة بوجود آلیات فعالة لتوثیق نتائج االمتحانات.
 .01تستخدم الكلیة نظام الممتحنین الخارجیین.
 .00تضع الكلیة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان،
وتعلنها وتراقب تطبیقها.
 .04وجود مكتبة بها التجهیزات المناسبة والمراجع الحديثة والدوريات الكافیة
الورقیة واإللكترونیة.
 .03حرص الكلیة على إجراء استقصاء لقیاس رأى الطالب في المقررات
الدراسیة.
.02وجود سبورات بیضاء تفاعلیة في كل قاعة تدريسیة مع مستلزماتها.

أعضاء هیئة التدريس

.0توجد آلیات لتقییم أداء أعضاء هیئة التدريس من خالل االستبیانات الطالبیة.
 .4حصول بعض من أعضاء هیئة التدريس على شهادات تقدير من الجامعة .
 .3مالئمة التخصصات العلمیة ألعضاء هیئة التدريس للمقررات التي يشاركون
في تدريسها.
 .2لدى الكلیة خطة وآلیات موثقة للتعامل مع العجز/الفائض في أعضاء هیئة
التدريس في بعض التخصصات.
 .5وجود برامج لتنمیة قدرات أعضاء هیئة التدريس ومعاونیهم .
.6يوجد بالكلیة نخبة من أعضاء هیئة التدريس ذوى الكفاءة والتمیز.
.7توجد آلیات لقیاس الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدريس ومعاونیهم.
.8تواجد أعضاء هیئة التدريس والهیئة المعاونة و اإلداريین والفنیین بصفة
مستمرة.
.2توفر قاعدة بیانات خاصة بأعضاء هیئة التدريس.
.01تعاون أعضاء هیئة التدريس ومعاونیهم واإلداريین في أعمال الجودة بالكلیة.
.00عقد مؤتمر سنوي بالتنسیق مع أعضاء هیئة التدريس على المستوى المحلي
تهدف إلى بحث القضايا الراهنة وتدعو المؤتمرات على تشجیع مشاركة أعضاء
هیئة التدريس في مختلف المجاالت.

البحث العلمي واألنشطة
العلمیة األخرى

.0توجد خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة.
.4مالئمة تخصص عضو هیئة التدريس وخبراته مع موضوع الرسالة التي
يشرف علیها.
.3تصدر الجامعة مجلة علمیة محكمة للبحوث .تتم االستفادة من البحوث العلمیة
ونتائجها في تعزيز العملیة التعلیمیة ،ويشارك الطالب في الحلقات النقاشیة
والمؤتمرات العلمیة .
 .2حصول أعضاء هیئة التدريس على مهمات علمیة قصیرة.
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الطالبیة
.4عدم كفاية الفنیین ذوي المهارات
للعمل في المعامل الطالبیة.
.3لم تتمكن الكلیة من التغلب على
الكثافة
العددية الزائدة.
 .2تواجه الكلیة بعض الصعوبات
بالنسبة
لنقص الهیاكل األكاديمیة.
 .5عدم وجود آلیة لدعم فاعلیة التدريب
المیداني للطالب.
 .6عدم وجود مقررات الكترونیة.
 .7عدم وجود آلیة ثابتة لتقییم الورقة
االمتحانیه.
 .8نقص في القدرات الخاصة بوضع
األسئلة التحريرية و طرق التقییم
الشفهي.
 .0عدم استكمال الهیكل األكاديمي نتیجة
للنقص في أعداد هیئة التدريس.
 .4نسبة أعضاء هیئة التدريس والهیئة
المعاونة إلى الطالب ال تتفق مع
المعدالت
المرجعیة.
.3عدم رضا أعضاء هیئة التدريس عن
المرتبات التي تصرف لهم مقارنة
بالجامعات الخاصة األخرى.
.2عدم توفر التمويل الكافي لحضور أعضاء
هیئة التدريس لمؤتمرات دولیة.
.5ال يوجد مكان كاف الستقبال األساتذة
الممتحنین.
 .6نقص اجهزة الحاسبات اآللیة والتى من
شأنها تمكین أعضاء هیئة التدريس البحث
عن المعلومات على مواقع االنترنت داخل
الكلیة.
.7زيادة كثافة أعضاء هیئة التدريس بالمكاتب
الخاصة بهم.
.0عدم توفر الموارد المالیة المخصصة
للبحث العلمي.
.4انخفاض نسبة البحوث العلمیة
المشتركة مع مؤسسات علمیة دولیة.
 .3عدم كفاية وعى أعضاء هیئة
التدريس
بالمشروعات البحثیة الممولة من هیئات
محلیة عالمیة.

الدراسات العلیا
التقويم المؤسسي وإدارة الجودة .التقییم المستمر
للفاعلیة التعلیمیة.
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جاري األعداد لالئحة الدراسات العلیا

 .0زيادة ثقافة الجودة بین الطالب وأعضاء هیئة التدريس و الهیئة المعاونة  .0ضعف نشر ومناقشة مؤشرات
التقويم الذاتي ألداء الكلیة مع األطراف
واإلداريین.
المختلفة .
 .4وجود وحدة لضمان الجودة بالكلیة.
 .4عدم قیاس مردود خطط التحسین.
 .3دعوة مدير وحدة ضمان الجودة لمجلس الكلیة.
 .2يوجد استقصاءات ألراء منظمات المجتمع المحلى حول مستوى وكفاءة  .3عدم اقتناع بعض أعضاء هیئة
التدريس بأنشطة الجودة.
خريجي الكلیة.
 .5قیام مركز الجودة بتنفیذ األنشطة التي تساعد على التقییم المستمر للفاعلیة  .2عدم وضوح العالقة بین أنشطة
الجودة واإلدارات األخرى.
التعلیمیة.
 .6لدى الكلیة خطة تنفیذية لتطوير وتعزيز الفاعلیة التعلیمیة ضمن جدول زمني .5 ،محدودية تفاعل بعض العاملین في
الوحدات التعلیمیة واإلدارية مع
مع توفیر اآللیات الخاصة بمتابعة التنفیذ واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة.
 .7تحرص الكلیة على المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات ،وملفات إجراءات ضمان الجودة.
 .6عدم االهتمام بمراجعة وتفعیل
المقررات.
اللوائح والقوانین الحالیة والمتعلقة
.8تستعین إدارة الكلیة بآراء الطالب والمستفیدين فى تقويم العملیة التعلیمیة.
بالمساءلة في مجاالت الفعالیة التعلیمیة.
.7اليوجد دلیل لوحدة الجودة.

ثانیا:تحلیل البیئة الخارجیة
التهديدات
الفرص
.0تزايد أعداد الجامعات الخاصة وفروع الجامعات
 .0اعتبار التعلیم مشروع قومي بمصر.
 .4توافر التواصل عبر شبكة المعلومات بالجامعة يرفع من األجنبیة التى تطرح برامج دراسیة مشابهة لتلك
مستوى المشاركة في التحلیل البیئي ،من جانب مختلف األطراف التى تطرحها الكلیة.
من خارج الكلیة ،ويیسر نشر رؤية ورسالة الكلیة وأهدافها .4التطورات التكنولوجیة المتسارعة.
.3ارتفاع أسعار التعلیم الخاص.
اإلستراتیجیة للمجتمع الخارجي.
 .3تزايد إقبال المستشفیات و الهیئات الصحیة والشركات في .2الحالة السیاسیة الغیر مستقرة للبالد.
قلة أو تأخر الدعم المادي الستكمال الهیكل
سوق العمل على خريجي الكلیة.
 .2إمكانیة عقد شراكة مع جامعات أجنبیة في منح درجات علمیة التنظیمي.
.5التاخر في األعتماد.
مشتركة.
.6طبیعة المجتمع المحیط ودائرة العالقات
 .5وجود خريجین للكلیة فى مختلف أنحاء العالم.
االجتماعیة والمعارف وتأثیراته السلبیة على تجنب
.6ارتفاع جودة التعلیم الخاص.
.7المناخ العام الجامعي مهیأ لقبول تطوير الهیاكل التنظیمیة تعارض المصالح
.7عدم القدرة على االحتفاظ بالكوادر اإلدارية
لتتوافق مع متطلبات االعتماد.
.8وجود مركز لضمان الجودة بالجامعة ،وتوجد عالقة وطیدة بینه المؤهلة لتوافر عروض خارجیة ذات دخول اعلى.
وبین وحدة الجودة بالكلیة ،بما يسهم في تفعیل دورها ودعمها .8عدم كفاية الموازنات الخاصة بمؤسسات التعلیم.
فنیا ،ويساند أنشطتها ،ويراجع خطتها لضمان تواؤمها مع أهداف .2عدم قدرة الكلیة على اتخاذ القرار الخاص بتحديد
أعداد الطلبة المقبولین.
الجامعة ،وتقدم الوحدة تقريرا ربع سنويا للمركز.
 .2توافر حزم وبرامج تدريبیة لتنمیة المهارات اإلدارية للقیادات .01األزمات االقتصادية المحلیة والعالمیة
وتأثیراتها على التنمیة
اإلدارية واألكاديمیة.
.01عصر المعلوماتیة واالنفتاح على العالم.
.00تبنى الدولة لسیاسة ضمان الجودة.
.04صدور قوانین تحمى حقوق الملكیة الفكرية.
.03نشر الوعي بحقوق الملكیة الفكرية.
.02إعداد البرامج التعلیمیة ،تدريب الطالب ،عید الخرجین،
المؤتمرات والندوات وورش العمل.
05وجود العديد من الهیئات الصحیة تتیح فرص عمل للخريجین.
التهديدات
الفرص
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 .00تأثیر العولمة على المنافسة في سوق العمل.
.07شبكة اإلنترنت تتیح الفرصة لمتابعة البرامج الدراسیة.
.08االستفادة من طرق التعلم الحديثة التي تعرضها جامعة فونتس .04صعوبة توفیر مصادر التعلم الالزمة وتعديل
التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت التخصص
مع كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة.
.02سیاسات القبول والتي تسمح للطالب من الحاصلین على الثانوية وفى طرق التدريس.
.03التغیرات السريعة في متطلبات سوق العمل.
المعادلة والدبلومات الفنیة للقبول بالكلیة.
.41وجود مراجعة للمعايیر األكاديمیة التي تتبناها الكلیة وتراجعها .02المنافسة على المستوى المحلى و اإلقلیمي
والدولي.
الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد .
.40االستفادة من اإلمكانیات المتاحة بوحدة التعلیم اإللكتروني .05صعوبة تعديل سیاسات التعلیم لتغیر اللوائح.
بالجامعة ومن مركز تقنیة االتصاالت والمعلومات بالجامعة في .06التمويل وصعوبة الحصول على التكنولوجیا
الحديثة لتطوير المعامل.
إدخال طرق حديثة للتعلیم.
.44تواصل أعضاء هیئة التدريس مع المؤسسات الصحیة واألجهزة .07إعراض عدد كبیر من الممتحنین الخارجیین
التنفیذية مما يیسر مشاركة األطراف المعنیة المختلفة في تصمیم عن المشاركة فى تقويم الطالب لضآلة المكافآت.
.08التقوية المستمرة للبنیة التكنولوجیة والمعرفیة
وتطوير البرامج التعلیمیة المختلفة.
فى الجامعات والكلیات المنافسة
.43تطبیق الئحة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.
.استقطاب الجامعات الخاصة والجامعات
.42إعداد البرامج التعلیمیة ،تدريب الطالب ،عید الخرجین،
العربیة ألعضاء هیئة التدريس وخاصة الكفاءات
المؤتمرات والندوات وورش العمل.
.45وجود العديد من المستشفیات والمعامل والهیئات الصحیة المتمیزة.
. 02ضعف الرواتب وانخفاض الدخول التي ال
والشركات تتیح فرص عمل للخريجین.
.46وجود وحدة للتعلیم اإللكتروني بالجامعة إلنتاج المقررات تتالءم مع مستوى المعیشة
اإللكترونیة.
.47نظام المكتبة اإللكتروني بمكتبة الجامعة.
.48استقصاء رضا الطالب عن الفاعلیة التعلیمیة.
.42اهتمام المستشفیات التي يتدرب فیها الطالب بالبرامج التدريبیة
للطالب.
.31وجود مشروعات ومراكز لتنمیة قدرات أعضاء هیئة التدريس.
.30مشروع ربط الحوافز بضمان الجودة.
.34وجود جوائز الجامعة والدولة التشجیعیة والتقديرية ،وبعض
الجوائز التي تمنحها.
.33توافر جهات محلیة وعالمیة لدعم البحث العلمي.
.32رصد الجامعة لجائزة مالیة لمكافآت النشر الخارجي .
التهديدات
الفرص
 .41صعوبة المنافسة اإلقلیمیة والعالمیة.
.35سهولة الحصول على األبحاث العلمیة سواء المنشورة في
دوريات محلیة أو أجنبیة ،وكذلك والكتب والمراجع في صورة رقمیة  .40إهمال االستفادة من نتائج البحوث ،وضعف
الطلب علیها.
من مكتبة الجامعة.
. 44تقلیص میزانیة البحث العلمي من الجامعة،
.36مساهمة الجامعة في مساعدة أعضاء هیئة التدريس مالیا
وضعف مساهمة الجامعة في تمويل مشاركة
للحصول على درجات أعلى.
أعضاء هیئة التدريس في المؤتمرات العلمیة عدم
.37نظام المراجعة الداخلیة الذي يتبناه مركز ضمان الجودة
توافر الدعم المالي الكافي الستمرارية العملیات
بالجامعة والذي يتم بصفة دورية سنويا.
بضمان الجودة وتقییم األداء.
.38الدعم الفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة لوحدات ضمان
الجودة بكلیات الجامعة.
 .32إعداد كوادر المراجعة الداخلیة من خالل تنظیم دورات إعداد
المراجعین الداخلین.
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الغايات واألهداف اإلستراتیجیة
-0يتم تحقیق الغاية األولى وهي " الحصول على االعتماد األكاديمي لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة من الهیئة القومیة
لضمان جودة التعلیم واالعتماد "من خالل:
 .1زيادة فاعلیة مناهج وبرامج كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة والتأكد من أنها تقابل المعايیر األكاديمیة المتبناة.
 .2استیفاء متطلبات معايیر االعتماد لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بحلول عام 4106م.
 .3توطید وتنمیة الوعي بحماية حقوق الملكیة الفكرية ومیثاق أخالقیات المهنة.
 .4دعم وتنمیة الموارد المالیة والمادية بالكلیة.
 .5نشر ثقافة الجودة وتطوير األداء.
-4يتم تحقیق الغاية الثانیة وهي " استیفاء معايیر الفاعلیة التعلیمیة بكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة جامعة  6أكتوبر " من
خالل:
 .1تنمیة موارد الكلیة الذاتیة لخدمة منسوبي الكلي.
 .2إنشاء نظام لدعم طالب الكلیة.
 .3وضع برامج تعلیمیة متمیزة ومقررات دراسیة حديثة ومتطورة بناء على تقارير الطالب والمراجعین الخارجین
واحتیاجات سوق العمل.
 .4االرتقاء بمستوى التعلیم والتعلم.
-3يتم تحقیق الغاية الثالثة وهي " االرتقاء بمستوى البحث العلمي وربطه بقضايا المجتمع وتعزيز البحث العلمي "من
خالل:
 .1زيادة إنتاج الكلیة من البحوث المنشورة دولیا ومحلیا.
 .2تعزيز دور البحث العلمي في تحقیق الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات المحلیة المختلفة.
-2يتم تحقیق الغاية الرابعة وهي " بناء شراكة فعالة وشاملة مع مؤسسات المجتمع المحلى في التنمیة المستدامة وخدمة
المجتمع وتنمیة البیئة "من خالل:
 .1تعزيز دور الكلیة من خالل زيادة التفاعل مع المجتمع المحلي.
 .2نشر الوعي البیئي لمجتمع الكلیة.
القیم المؤسسیة
النزاهة – العدالة  -الحرية الفكرية  -االنتماء
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الخطة التنفیذية لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
من الفترة 4102م الى إلفترة 4102م
الغاية األولى :الحصول على االعتماد األكاديمي لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد
األهداف
اإلستراتیجیة

 -0زيادة فاعلیة مناهج وبرامج
كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
والتأكد من أنها تقابل المعايیر
األكاديمیة المتبناة.
 -4استیفاء متطلبات معايیر االعتماد لكلیة
العلوم الطبیة التطبیقیة بحلول عام
4106م.

-4استكمال المعايیر
األكاديمیة المتبناة

-0األستعانة بالخبراء في كتابة المعايیر األكاديمیة
التي تتبناها الكلیة .

-3تطوير المقررات الدراسیة
والبرامج الدراسیة

-0تشكیل لجنة لتطوير المناهج.

 -2هیكل تنظیمي لوحدة
إدارةالجودة واللجان
المعاونة ووجود سیاسات
وآلیات واضحة ومعلنة
لتنفیذ ومتابعة وتقويم عمل
هذه اللجان.

 -0تشكیل الهیكل التنظیمي لوحدة إدارة الجودة
بالكلیة
لتتولي وضع سیاسات الجودة وربطها بسیاسات
الجامعة
ووضع خطط العمل وآلیات للتنفیذ والمتابعة
والتقويم.
- 4وضع الیة لتوثیق العالقة بین وحدة الجودة
ومركز
ضمان الجودة بالجامعة.

من شهر فبراير 4102م الى شهر
مايو 4102م

-0استكمال توصیف
المقررات والبرامج الدراسیة
للكلیة (نظام الئحة قديمة-
نظام ساعات معتمدة).

-0توصیف المقررات والبرامج الدراسیة

من شهر فبراير 4102م الى شهر مارس
4105م
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الخطط والبرامج التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

للمقررات الدراسیة

فريق معیار
المعايیر
االكاديمیة
+
البرامج
التعلیمیة

-0وجود توصیفات
والبرامج معتمدة.
-4وجود تقارير مراجعة داخلیة على
المقررات والبرامج الدراسیة.
-3وجود تقارير مراجعة خارجیة على
المقررات والبرامج الدراسیة.
-0وجود معايیر اكاديمیة موثقة ومعتمدة من
هیئة ضمان الجودة.

المیزانیة
بالجنیه

41111

-0وجود تقارير لجنة تطوير المناهج.

فريق كل
معیار

-0سیاسات واضحة ومعلنة إلدارة الجودة
وربطها بسیاسات الجامعة
 -4فرق عمل لتنفیذ ومتابعة وتقويم وتحديث
سیاسات وخطط وآلیات الجودة والبرامج
والمقررات الدراسیة.
-3اعتماد الهیكل التنظیمى لوحدة الجودة

01111

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج التنفیذية

التوقیت

األنشطة والمهام

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

 -4تابع استیفاء متطلبات معايیر االعتماد لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بحلول عام 4106م.

من شهر ابريل
4102م الى شهر
مايو 4102م

-3تدريب وتنمیة المهارات
اإلدارية للقیادات األكاديمیة
واعضاء هیئة التدريس
والهیئة المعاونة واألداريین.

من شهر
يونیة4102م الى
شهريولیو
4102م

 -4دعم القیادات
والحوكمة والجهاز
اإلداري.

 -0إعداد سیاسة الختیار القیادات األكاديمیة
واألدارية.
-4استطالع رأى أعضاء هیئة التدريس عند اختیار
القیادات األكاديمیة.
-0وجود خطة تدريبیة للقیادات األكاديمیة على
المهارات اإلدارية.
-4تحلیل االحتیاجات التدريبیة اإلدارية للقیادات
األكاديمیة.
-3وضع آلیات محددة لتنفیذ الخطة التدريبیة .
-2اعتماد وإعالن اإلجراءات المتبعة لتنفیذ الخطة
التدريبیة.
-5استطالع رأى المتدربین عن فوائد الدورات
اإلدارية للقیادات األكاديمیة.
-6حصر الدورات التدريبیة فى المهارات اإلدارية
التي حصل علیها أعضاء هیئة التدريس ومعاونیهم
من خالل عقد دورات تدريبیة لتنمیة القدرات
والمهارات ألعضاء هیئة التدريس ومعاونیهم بناء
على احتیاجاتهم الفعلیة.

سنويا من شهر سبتمبر 4102م الى شهر سبتمر4105م الى
اخر توقیت في الخطة
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-2تابع هیكل تنظیمي لوحدة
إدارةالجودة واللجان
المعاونة ووجود سیاسات
وآلیات واضحة ومعلنة
لتنفیذ ومتابعة وتقويم عمل
هذه اللجان.

لجان لمتابعة اعمال وحدة الجودة وتشمل:
( .لجنة المتابعة والمراقبة . /لجنة المراجعة
الداخلیة والتقییم. /لجنة التدريب . /لجنة المعايیر
األكاديمیة وتطوير البرامج والمقررات /لجنة
البحوث والدراسات العلیا/لجنة التخطیط
االستراتیجى /لجنة الدعم المؤسسى /لجنة جودة
فرص التعلیم والتعلم)

-0انتظام  % 21من اعمال الكلیة من خالل
عمل لجان الجودة.
فريق كل
معیار

العمید
+
وحدة
الجودة

مركز
الجودة
+
وحدة
الجودة

-0وجود سیاسة للمشاركة عند اختیار
القیادات.
-4تحلیل استطالعات الرأي على اختیار
القیادات األكاديمیة.
 -3قیادات تم اختیارها حسب المعايیر.
-0تحلیل إحصائي الستبیان تحديد االحتیاجات
التدريبیة.
-4تنفیذ خطة التدريب.
-3إجتیاز نسبة  % 81من المتدربین
للدورات التدريبیة وورش العمل بنجاح.

0111

01111

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

-4نشر میثاق أخالقیات
المهنة للطالب وأعضاء هیئة
التدريس.

-2دعم وتنمیة الموارد المالیة والمادية بالكلیة.

 -0دعم وتمويل لصیانة
االجهزة والمنشات وموديالت
التشريح بالكلیة.

-0استطالع رأى منسوبي الكلیة لقیاس مصداقیة
المؤسسة فى تنفیذ الوعود استجابة لشكاوى
األطراف المختلفة.
-4اتخاذ قرارات تصحیحیة للممارسات الغیر عادلة.
-3إعداد دلیل لألخالقیات المهنیة والوظیفیة للكلیة.
-2عقد ندوة سنويا للطالب عن اخالقیات المهنة.

-0إعداد خطة للصیانة على مستوى جمیع األجهزة
بالكلیة.
-4إنشاء قاعدة بیانات لألجهزة ومعدات المعامل.
-3متابعة تنفیذ خطة الصیانة.
-2متابعة استمرارية صیانة األجهزة بالكلیة.

ديسمبر -4102ديسمبر4105

-3توطید وتنمیة الوعي بحماية حقوق الملكیة الفكرية
ومیثاق اداب وأخالقیات المهنة .

-0نشر إجراءات حماية حقوق
الملكیة الفكرية.

 -0وضع الیات احترام حقوق الملكیة الفكرية
والنشر.
-4عقد ندوات ودورات تدريبیة ومنشورات لنشر
ثقافة فكر احترام حقوق الملكیة الفكرية والنشر.

-0وعى نسبة  %011مجتمع الكلیة لثقافة
فكر احترام حقوق الملكیة الفكرية.

نوفمبر-4102أكتوبر 4105
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الخطط والبرامج التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

0111

مركز
الجودة
بالجامعة
+
وحدة
الجودة
العمید
+
فريق
معیار
المصداقی
ة
واألخالقیا
ت
فريق
معیار
الموارد
المالیة
+
الفنیین

-0اعتماد القرارات التى تراها المؤسسة
لتصحیح الممارسات الغیر عادلة.
-4كشف حضور ندوة اخالقیات المهنة.

0111

01111
-0األجهزة داخل الكلیة تعمل بكفاءة عالیة
ويتم صیانتها دوريا.
-4خطة للصیانة معتمدة.

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج التنفیذية

-2تابع دعم وتنمیة الموارد المالیة والمادية بالكلیة.

-5توافر احتیاجات
المعامل الطالبیة من
التجهیزات والعینات
وموديالت التشريح.
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-0تزويد عدد من المعامل الطالبیة بالوسائل التعلیمیة الحديثة
من أجهزة عرض وحواسب آلیة وشاشات حسب احتیاجها.
-4تشكیل لجنة من رؤساء اقسام الكلیة لوضع المواصفات الفنیة
لألجهزة المطلوبة.

-0وضع الیة لدراسة كفاءة وكفاية التجهیزات المعملیة .
-4تجهیز عدد من المعامل الطالبیة بالعینات والكیماويات
والزجاجیات والنماذج التعلیمیة والعینات الالزمة للدروس
العملیة والتجهیزات.

ديسمبر -4105سبتمبر 4102

-2تجهیز المدرجات
والقاعات بأجهزة العرض
والحواسب اآللیة الحديثة.

-0متابعة التحديث المستمر للمعلومات على الموقع الخاص
بالكلیة.
4حصر وسائل اإليصاالت الحديثة بالمؤسسة.
-3وجود الیة للتحديث الدوري للمعلومات المتاحة على الموقع.

نوفمبر-4102أكتوبر
4102

-3تحديث الموقع
اإللكتروني للكلیة باللغتین
العربیة واإلنجلیزية.

-0وضع المواصفات الفنیة لألجهزة المطلوبة.
-4تزويد وتدعیم إدارات الكلیة واألقسام العلمیة المختلفة
بالحواسب اآللیة وتقنیات وسائل االتصاالت الحديثة وتوصیلها
بشبكة المعلومات وربطها بإدارات الكلیة المختلفة.

سبتمبر -4105
سبتمبر 4102

 -4تنمیة الموارد
التكنولوجیة للكلیة.

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة التنفیذ

العمید
+
رؤساء األقسام
بالكلیة

مسئولي الموقع

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

-0میكنة العمل بإدارات وأقسام
بالكلیة وارتفاع كفاءة وأداء
الجهاز اإلداري والعاملین.
-4توثیق جمیع العملیات اإلدارية
واإلجراءات بالكلیة إلكترونیا.
-0نسبة رضا المستفیدين عن
الموقع الكتروني للكلیة باللغتین
العربیة واإلنجلیزية.
-4توافر بیانات حديثة على
موقع الكلیة وفى كتیبات أدلة
الطالب
-3زيادة عدد الزائرين الیومي
للموقع
-0القاعات التدريسیة تتوفر فیها
نقاط االنترنت واجهزة العرض.

المیزانیة
بالجنیه

511111
1

5111

011111

الفنیین

العمید
+
رؤساء األقسام
بالكلیة

 -0المعامل الطالبیة تتوفر فیها
األجهزة الحديثة.

211111

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج التنفیذية

األنشطة والمهام

2تابع -دعم وتنمیة الموارد المالیة
والمادية بالكلیة.
 -5نشر ثقافة الجودة وتطوير األداء.

اكتوبر
-4102
يناير
4106
مارس
-4102
مارس
4105

-2إعداد ملفات المعايیر
لالستعداد لالعتماد.

-0توفیر الوقت الالزم العضاء هیئة التدريس الستكمال متطلبات
االعتماد.
-4توفیر المستلزمات الورقیة .

-0دعم نظام المراجعة
الداخلیة والخارجیة.

-0توثیق واعتماد اإلجراءات التصحیحیة.
 -4تحديد میعاد ثابت للمراجعة الداخلیة ألقسام الكلیة من خالل
مركز الجودة بالجامعة.
-3دورات تدريبیة عن المراجعة الداخلیة.
-2إعداد آلیات للمراجعة الداخلیة والخارجیة

-4تفعیل آلیات إلدارة
الجودة على مستوى
البرامج.

-0وجود منسقي البرامج على مستوى الكلیة.
-4اجتماع منسقي البرامج مع مدير الوحدة لعرض الخطط
والتقارير.

فبراير
-4102
نوفمبر
4105

-8استكمال تجهیز حجرة
الجودة.

-0توفیر اثاث للحجرة..
-4توفیر مستلزمات ورقیة.
-3توفیر كمبیوتر.

مارس
-4102
اغسطس4102
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-0شراء ماكینة طباعة وماكینة تصوير.

سبتمبر
-4103
سبتمبر
4106

-7إعداد حجرات الكنترول.

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

مجلس ادارة
الكلیة

-0وجود حجرة للكنترول وفقا لمعايیر
األعتماد.
-4إعالن نتائج االمتحانات خالل فترة
زمنیة قصیرة.
-0االنتهاء من إعداد وتأثیث حجرة
إدارة الجودة
-4إدارة وتنفیذ أنشطة الجودة بكفاءة
عالیة
-0وجود ملف التقدم لالعتماد

العمید
+
وحدة الجودة
مركز الجودة
+
وحدة الجودة
مركز الجودة
+
وحدة الجودة
مدير
وحدة الجودة

المیزانیة
بالجنیه

5111

41111

31111

-0وجود تقارير المراجعة الداخلیة
والخارجیة

6111

-0اجتماعات مع منسقي البرامج.
-4التحلیل األحصائي لألستبیانات
(تقییم البرامج-تقییم المقررات).
-3مراجعة تطوير البرامج دوريا
كل خمس سنوات.
-2محاضر اجتماعات ربع سنوية
مع منسقي البرامج.

---

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

 -0تنمیة موارد الكلیة الذاتیة لخدمة منسوبى الكلیة

يناير
-4105
يناير
4106

-4وضع نظام لجذب
الطالب الوافدين.

 -0تطبیق خطة لجذب الطالب الوافدين.
 -4اإلعالن عن برامج الكلیة بالموقع.
 -3استحداث نظام تسجیل من الخارج على الموقع.
 -2دعوة الطالب الوافدين لحضور المؤتمرات العلمیة
باألقسام و تسجیل مقترحاتهم و اتخاذ اجراءات تصحیحیة.
 -5دعوة الطالب الوافدين لحضور المؤتمر العلمي للكلیة و
دعم مشاركتهم بعروض تقديمیة لدعم التواصل االيجابي مع
أعضاء هیئة التدريس.
 -6قیاس رضا الطالب الوافدين عن العملیة التعلیمیة
(مقررات – برنامج – خدمات و تسهیالت – تدريب میداني).

-3تطبیق ألئحة نظام
الساعات المعتمدة ببرامج
الكلیة.

 -0تدريب أعضاء هیئة التدريس على نظام الساعات
المعتمدة.
-4اعتماد الالئحة من الجهات المختصة.
-3تطبیق الألئحة على الكلیة.
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ديسمبر
-4105
سبتمبر
4106

-2أماكن محددة ومعلنة
األنشطة
لممارسة
الطالبیة.

 -0حصر األنشطة الطالبیة المتاحة للطالب .
 -4وجود أماكن محددة ومعلنة لممارسة األنشطة الطالبیة.
 -3نشر األنشطة الطالبیة من خالل موقع الكلیة اإللكتروني

مارس -4105
مارس 4106

 -0اإلعالن والتسويق
الجید عن برامج الكلیة.

 -0التسويق الجید عن برامج وأنشطة الكلیة من خالل موقع
الكلیة.
 -4إرسال دلیل ومطبوعات الكلیة إلى السفارات بالجمهورية.

اكتوبر -4102ديسمبر4106

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

-0نشر برامج الكلیة على الموقع.

0111

مسئولي
الموقع بالكلیة
مسئولي
الموقع بالكلیة

مركز الساعات
المعتمدة

العمید
+
وحدة
الخريجین

-0زيادة سنوية في نسبة الطالب
الوافدين التقل عن  %0سنويا
على مدى خمس سنوات.
-4خطة معتمدة لجذب و االهتمام
بالطالب الوافدين.
-3التطور االيجابي لزيادة عدد
الطالب الوافدين.
-2النسبة المئوية لرضا الطالب
الوافدين عن الخدمات المقدمة و
عن العملیة التعلیمیة
-0وجود نظام الساعات المعتمدة.

-0ارتفاع نسبة الخدمات التي تقدم
للطالب سنويا .
-4مالئمة المساحات المتاحة وفقا
للمعايیر القومیة.

5111

---

0111

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

 -4انشاء نظام لدعم طالب الكلیة

 -3فعیل دور الطالب في
العملیة التعلیمیة.

-0اشتراك الطالب في اللجان التابعة للفاعلیة التعلیمیة.
-4استبیان لمعرفة راي الطالب في اللجان التابعة للفاعلیة
التعلیمیة.

 -2میكنة وضع نظام
االرشاد االكاديمي بالكلیة

-0يتم وضع آلیة لإلرشاد األكاديمي
-4تحديد مكان كل مرشد أكاديمي وأماكن تواجدة
-3تدريب اعضاء هیئة التدريس على اآلرشاد األكاديمي
-2اعداد كتیب لعملیة األرشاد األكاديمي.
-5استبیان لقیاس رضا الطالب عن الرشاد األكاديمي

 -5تفعیل دور األسر
الطالبیة واتحاد الطالب.

-0اشتراك الطالب في األسر الطالبیة
-4استبیان لمعرفة راي الطالب في األسر الطالبیة.

أكتوبر-4105
أكتوبر4106

 -4تشجیع األنشطة
التفاعلیة بین الطالب
وأعضاء هیئة التدريس.

-0تطبیق نظام الساعات المكتبیة.
-4مشاركة أعضاء هیئة التدريس في األنشطة الطالبیة.

ديسمبر
أكتوبر -4106
 -4106يناير أكتوبر4102
4102

 -0تطبیق خطة لدعم
الطالب.

-0اعداد خطة لدعم الطالب .

أكتوبر 4106
أكتوبر4102
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الخطط والبرامج التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

العمید
+
وحدة الجودة
أعضاء هیئة
التدريس

 -0وجود نظام مفعل لدعم الطالب.

31111

 -0وجود جدول الساعات المكتبیة
آلعضاء هیئة التدريس.
 -4تفاعل بین الطالب واعضاء
هیئة التدريس.
 -0وجود ممثل للطالب في كل
لجنة من اللجان التابعة للفاعلیة
التعلیمیة.
-4

----------

وحدة
الخريجین

أعضاء هیئة
التدريس

وحدة
الخريجین

0111

 -0نظام ارشاد اكاديمي مفعل

------

 -0اتحاد طالب مفعل ولة دور فعال

------

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

-3وضع برامج تعلیمیة متممیزة ومقررات دراسیة حديثة ومتطورة

 -0وضع الیة للمراجعة
الخارجیة للبرنامج
التعلیمي والمقررات
الدراسیة

 -0مراجعة توصیف المقررات والبرامج وفقا للمعايیر األكاديمیة
ورسالة ورؤية الكلیة بصفة دورية.
 -4مراجعة المعايیر األكاديمیة المعتمدة
 -3متابعة ورود التقارير البرامج والمقررات الدراسیة فى
موعدها بصفة دورية.
 -2مطابقة مصفوفة النتائج التعلیمیة مع اهداف البرنامج
التعلیمى.
 -5إرسال البرنامج والمقررات الدراسیة للمراجعة الخارجیة .
 -6استطالع رأى الطالب وأعضاء هیئة التدريس والمستفیدين
عن المقررات الدراسیة.
 -7اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة بناء على تقاريیر المراجعیین
الداخلیین والخارجیین .
 -8وضع آلیة لمناقشة نتائج امتحانات الطالب وتحلیلها ووضع
خطط التحسین وتطبیقها.
 -2تطبیق مراجعة الورقة االمتحانیة.

ديسمبر -4102ديسمبر4102
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الخطط والبرامج
التنفیذية

األنشطة والمهام

-0المراجعة الدورية لنظم تقییم الطالب
-4تطوير الورقة األمتحانیة ألعضاء هیئة التدريس.
-3توزيع لجان الشفوي علي أعضاء هیئة التدريس باألرقام و
بدون معرفة مسبقة لقوائم الطالب.
-2ال يسمح للطالب بالدخول في غیر اللجان المحددةاستقصاء
اآلراء وقیاس رضا الطالب عن اآللیة الجديدة.

سبتمبر -4102سبتمبر
4105

األهداف
اإلستراتیجیة

 -4تطوير نظام تقییم
الطالب

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مركز الجودة
+
وحدة الجودة

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

5111
 -0عرض تقرير المراجع
واتخاذ
واعتماده
ومناقشته
إجراءات تصحیحیة إن لزم األمر
بمجلس القسم محضر لجنة
المعايیر يفید في استحداث الالئحة.
-4مقررات دراسیة تحقق األهداف
التعلیمیة.
-3اعتماد اختیار المراجع الخارجي
للمقررات بمجلس القسم وللبرنامج
بمجلس الكلیة.

العمید
+
اعضاء هیئة
التدريس

المیزانیة
بالجنیه

-0نظم تقییم تحقق المخرجات
التعلیمیة.
 -4رضا الطالب عن معايیر التقییم
الجديدة

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج
التنفیذية

 -0كتب مطورة
ومراجعة ومعتمدة.

 -4قاعدة بیانات
للخريجین
 -2اإلرتقاء بمستوى التعلیم والتعلم

 -2تطوير وتحسین
األداء في مجال التعلیم
والتعلم

-0تشكیل لجنة تختص لوضع معايیر جودة الكتاب الجامعى.
-4عرض الضوابط على مجالس األقسام والكلیة.
-3اعتماد مجالس األقسام للكتب التى تحقق الضوابط

العمید
+
وحدة الجودة

 -0انشاء قاعدة بیانات لهیئات سوق العمل التي
تناسب خريجي الكلیة ويتم تحديثها دوريا.
 -4عقد ورش عمل بدعوة رجال األعمال والمسئولین
بسوق العمل للقاء الطالب وتعريفهم باحتیاجات سوق العمل.
-3عقد ملتقى سنوى للتوظیف لمحاولة ايجاد فرص
عمل لطالب السنة النهائیة.
-2تكوين رابطة للخريجین تدعمها المؤسسة

 -0توووفیر صووناديق خاصووة للووتخلص موون المووواد الخطوورة او ذات
التأثیر الضار بكل معمل من معامل الكلیة حتى يتم جمعها يومیوا
والتخلص منها بأسلوب علمي
 -4إحالل و تجديد مخزن لحفظ المواد الخطرة او المشتعلة .
-0استقصاء اآلراء وقیاس رضا الطالب.
-4اتخاذ إجراءات تصحیحیة الستمرار تطوير وتحسین األداء

فريق معیار
الخريجین
مارس 4102م-مارس 4106م

 -3الیة معتمدة
وفعالة للتخلص من
المواد الخطرة وحفظها

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

-0اعتماد مجالس األقسام والكلیة
لهذة األقسام للكتب المعدة وبعد
اإلطالع على تقارير مراجعة
الخبراء
-0وجود قاعدة بیانات متكاملة
عن هیئات سوق العمل وعن
الخريجین.
-4مشاركة ممثلین من هیئات
سوق العمل في إنجاز الطالب
والخريجین.
-3توظیف  % 71من شباب
الخريجین.
-2متابعة الخريجین وتفعیل
أنشطتهم.
 .0وجود الیة فعالة للتخلص من
المواد الخطرة وحفظها
-0نتائج تحلیل االستبیانات و
اإلجراءات التصحیحیة المتخذة

فريق معیوار
التعلوووووووووویم و
التعلم
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مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

---

0111

61111

0111

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

اإلنجازات
األهداف
اإلستراتیجیة

-6تاهیل اعضاء هیئة
التدريس للتعلم عن
طريق حل المشكالت

-0عقد دورات تدريبیة ألعضاء هیئة التدريس والهیئة المعاونة
للتعلم عن طريق حل المشكالت.

 -2اإلرتقاء بمستوى التعلیم والتعلم

-7إعداد مقررات
إلكترونیة.

-8توصیف للتدريب
المیداني وفقا لمخرجات
التعلم المستهدفة و
تفعیل آلیات تقويم نتائج
التدريب المیداني
للطالب.

-0اعداد المقررات العملیة والنظرية وتحويل المقررات التقلیدية
إلى مقررات الكترونیة والتعلیم عن بعد
-4إستطالع رأى الطالب حول إستخدام األسالیب الحديثة
والمقررات اإللكترونیة فى التدريس..
-3تدريب اعضاء هیئة التدريس على انتاج المقررات .
-0استطالع رأى الطالب للوقوف على رغباتهم فى التدريب
المیدانى
-4وضع خطة سنوية للتدريب المیدانى
-3وضع الیة لمتابعة تنفیذ برامج خطة التدريب المیدانى
 -2اعداد نماذج تقويم الطالب فى التدريب المیداني دراسة اثر
التدريب المیدانى على العملیة التعلیمیة.
-5استكمال توصیف التدريب المیداني
-6تطبیق نظام Log Bookفي التقییم المیداني للبرنامج.
 -7مراجعة توصیف التدريب المیداني وفقا لمخرجات التعلم
المستهدفة

مارس 4106م -فبرلیر 4102م
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الخطط والبرامج
التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ
أعضوووووووووووووواء
هیئووووووووووووووووووووة
التوووووووووودريس
مووون جامعوووة
فونتس
العمید
+
مدير مركز
التعلیم
األلكتروني

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

 -0إجتیاز نسبة  % 81من
المتدربین للدورات التدريبیة
وورش العمل بنجاح.
 -0تحويل  %01من المقررات
التقلیدية الى مقررات إلكترونیة
 -4موافقة %51من الطالب على
األسالیب التكنولوجیة الحديثة
المستخدمة في التدريس.

5111

4111

العمید
+
رؤساء
األقسام

 -0برامج تدريبیة تحقق االهداف
التعلیمیة.
 -4وجود توصیف موثق ومعتمد
للتدريب المیداني.

-------

مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

الغاية الثالثة :االرتقاء بمستوى البحث العلمي وربطة بقضايا المجتمع وتعزيز البحث العلمي التطبیقي

الخطط والبرامج
التنفیذية

األهداف
اإلستراتیجیة

0

.0تعزيز دور الكلیة من خالل زيادة
التفاعل مع المجتمع المحلي.

ا

--4نشر الوعى البیئيء لمجتمع الكلیة

 -0برامج للتوعیة
بخدمة المجتمع والبیئة
ونشر الوعى البیئى بین
العاملین بالكلیة

 -0دراسة وتحديد احتیاجات المجتمع من اقسام
وادارات الكلیة.
 -4وضع خطة لتلبیة احتیاجات المجتمع وتنمیة البیئة.
 -3استطالع رأى المستفیدين فى الخطة التى تقدمها
الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة.
 -3وضع الیة لتنفیذ تلك الخطة على فترات زمنیة
محددة.
 -2اعتماد الخطة من المجالس المختصة.

 -0عقد دورات تدريبیة وورش عمل ألعضاء هیئة
التدريس والطالب والعاملین بالكلیة لتنمیة الوعى عن
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.
 -4إستطالع رأي المستفیدين من الخدمات المجتمعیة
للكلیة عن نوعیة الخدمات ومدى مساهمتها في حل
المشكالت.
 -3إعداد بوسترات ومطويات ونشرات دورية للتوعیة البیئیة
وتوزيعها على شرائح ومؤسسات المجتمع
واالتصال بوسائل اإلعالم للتعريف بدور الكلیة في خدمة
المجتمع.

مركز الخدمة
المجتمعیة
+
فريق معیار
لجنة الخدمة
المجتمعیة
يولیو -4105يولیو14102
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 -0وضع خطة لخدمة
المجتمع وتنمیة البیئة

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
بالجنیه

-0مشاركة الهیئات المجتمعیة فى
تحديد احتیاجاتها.
-4تغطیة الخطة ل  % 75من
احتیاجات المجتمع.
-3موافقة  % 61من المستفیدين
على الخطة التى تقدمها الكلیة.
-2تغطیة الفترات الزمنیة على
مدار الفترة.
 -5موافقة المجالس على الخطة

5111

 -0اعتماد اآللیات الخاصة بخدمة
البیئة من المجالس المختصة
-4إجتیاز المشاركین فى الدورات
التدريبیة وورش عمل بنسبة
81.%
-3رضاء  % 71من المشاركین
فى اإلستبیان على الخدمات
المجتمعیة للكلیة
 -2توفر وتوزيع نسبة ال تقل عن
 % 75من بوسترات ومطويات
ونشرات ومطبوعات التوعیة
البیئیة.

5111

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

الغاية الرابعة :بناء شراكة فعالة وشاملة مع مؤسسات المجتمع المحلى في التنمیة المستدامة وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة
األهداف
اإلستراتیجیة

 .1زيادة انتاج الكلیة من البحوث المنشورة دولیا ومحلیا.

-0وضع آلیات آلشتراك
اعضاء هیئة التدريس
في البحوث

-4وضع الیة للمكافات
والجوائز للبحوث
المتمیزة

 -0وضع الیة لتشجیع المشاركة في المؤتمرات والندوات
وورش العمل والدورات التدريبیة المحلیة والعالمیة من خالل
توفیر الدعم المالي الالزم لتغطیة نفقات المشاركة.
 -4تدعیم وحدة خدمات البیئة والمجتمع بالكلیة واالستشارات
العلمیة بالموارد الالزمة لیدعم البحوث ولتوفیر إمكانات النشر
واالشتراك فى الدوريات العالمیة والمحلیة المتمیزة .
 -3وضع الیة لتقدير الباحثین المتمیزين
 -2وجود بروتوكالت التعاون الدولى معا الكلیة مع منظمات
بحثیة محلیة او اقلیمیة او دولیة
 -5حصر مشاركات الكلیة فى المشروعات البحثیة المحلیة
والدولیة.
-0وضع خطة لتمويل البحث العلمي
-4مكافأة البحوث المتمیزة والمنشورة .

سبتمبر -4105اكتوبر 4102
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الخطط والبرامج
التنفیذية

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة
التنفیذ

العمید
+
لجنة
الدراسات
العلیا
والبحوث
بالجامعة

العمید
+
لجنة
الدراسات
العلیا
والبحوث
بالجامعة

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

المیزانیة
iبالجني

--- -0زيادة نسبة المشاركین في
األنشطة المحلیة .
 -4زيادة عدد األبحاث الممیزة
-3زيادة عدد االتفاقات الدولیة مع
منظمات بحثیة .

41111
-0مكافأة أعضاء هیئة التدريس
-4بحوث تطبیقیة متمیزة

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

-4تعزيز دور البحث العلمي في تحقیق الشراكة الفاعلة مع
كافة القطاعات المحلیة المختلفة.

-4دعم لجنة أخالقیات
البحث العلمي.

-0صیاغة خطة بحثیة للكلیة واعتمادها من مجلس الكلیة.
-4وضع الیة لمتابعة الخطة البحثیة على مستوى الكلیة
-3وضع الیة لربط تسجیل الطالب على النقاط البحثیة الواردة
بالخطة لحل المشكالت البیئیة والمجتمعة.

العمید
+
لجنة الدراسات
العلیا والبحوث
بالجامعة

-0وجود خطة بحثیة
ومعتمدة من مجلس الكلیة.
-4ترابط مواضیع التسجیل مع
المواضیع الواردة بالخطة .

-0تدريب فريق لجنة أخالقیات البحث العلمي.
-4نشر آلیات عمل اللجنة .

يونیو -4102يولیو 4102
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-0وجود خطة بحثیة للكلیة
معتمدة وموثقة.

األنشطة والمهام

التوقیت

مسئولیة التنفیذ

مؤشرات المتابعة
وتقییم األداء

اكتوبر-4105
ديسمبر 4102

األهداف
اإلستراتیجیة

الخطط والبرامج التنفیذية

المیزانیة
بالجنیه

موثقة

العمید
+
وحدة الجودة

----

0111

-0أبحاث علمیة مقبولة للنشر
الدولي ويحقق معايیر أخالقیات
البحث.

اإلنجازات
مستوى
اإلنجاز

أسباب
عدم
اإلنجاز

السمات الممیزة لكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة








كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة  -جامعة  6أكتوبر هى الكلیة األولى والرائدة بین الجامعات الحكومیة والخاصة
المصرية من حیث النشأة.
حرص بعض أعضاء هیئة التدريس على التوعیة بالجودة في بداية المحاضرات النظرية.
السعة االستیعابیة للمعامل من الطالب لیصل إلي ما ال يزيد عن  31طالبا لتحقیق مزيد من االستیعاب والفهم
للدروس التطبیقیة والعملیة.
وجد بروتوكوالت تعاون أكاديمي وعلمي عديدة بین كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة جامعة  6أكتوبر ودول أجنبیة.
وجد خبرات متمیزة أكاديمیا وعلمیا حیث بعض أعضاء هیئة التدريس حصلوا على جوائز الدولة التقديرية
والتشجیعیة لألبحاث العلمیة الممیزة .
المشاركة المجتمعیة بالكلیة متمیزة حیث تقدم الكلیة خدماتها للمجتمع الداخلي والخارجي من خالل ندوات
التوعیة الصحیة وندوات متنوعة في موضوعات مختلفة والقوافل العالجیة في محافظات الجمهورية وبداخل
الكلیة.
وجود خطة ألدارة األزمات والكوارث تم تدريب أعضاء هیئة التدريس والهیئة المعاونة والعاملین واإلداريین
بالكلیة على إخالء المبنى.

و للكلیة أربعة من حزم السیاسات وهي كاألتي:
السیاسات المرتبطة بالعملیة التعلیمیة.
السیاسات المرتبطة بالبحث العلمى
سیاسات خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.
السیاسة:
سیاسات الكلیة الخاصة بالعملیة التعلیمیة
السیاسة:
سیاسات الكلیة الخاصة بالعملیة التعلیمیة وإجراءاتها
 .0سیاسة القبول بالكلیة.
 .4سیاسة التحويل من وإلى الكلیة .
 .3سیاسة الكلیة تجاة الطالب الجدد.
 .2سیاسة الكلیة تجاة الطالب القدامى.
 .5سیاسة الكلیة تجاة الطالب الوافدين.
 .6سیاسة الدعم اإلرشادى واألكاديمي.
 .7سیاسة اتحاد الطالب واألنشطة الطالبیة.
 .8سیاسة الدعم للطالب المتعثرين.
 .2سیاسة الدعم للطالب المتفوقین.
 .01سیاسة التعلیم الذاتي القائم على أسلوب حل المشكالت كوسیلة للتعلیم .
 .00التقويم المستمر للطالب واالمتحانات.
 .04الدعم الطالبي لضمان حسن أداء الطلبة واستمرار التقدم والتفوق لخرجین .وسرعة تحسن أداء المتعثرين.
 .03سیاسات االمتحانات والتي تضمن العدالة بین الطالب.
 .02سیاسات تفاعل الطالب مع المجتمع.
 .05سیاسة تدعم األنشطة الطالبیة و تهتم بدور اتحاد الطالب.
 .06سیاسة المصادر والتسهیالت المتاحة للتعلیم والتعلم
 .07سیاسة الشكاوى والمقترحات.
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السیاسة:
سیاسات الكلیة الخاصة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة
 .0سیاسة تنمیة البیئة المحیطة وخدمة المجتمع بناء على االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع.
 .4سیاسة تفعیل مشاركة األطراف المجتمعیة في أنشطة المؤسسة.
 .3سیاسة تعزيز مساهمة الطالب وأعضاء هیئة التدريس في برامج خدمة المجتمع.

السیاسة:
سیاسات الكلیة الخاصة بالبحث العلمي وإجراءاتها
 .0سیاسة تمكین الباحثین من القیام بالنشاط البحثي العلمي واالرتقاء بمستوى جودته.
 .4سیاسة تشجیع التعاون بین التخصصات المختلفة في مجال البحوث من خالل خطة بحثیة متكاملة تتفق مع خطة
جامعة  6أكتوبر.
 .3سیاسة مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملیة التعلیمیة.
 .2سیاسة تشجیع التعاون بین التخصصات المختلفة في مجال البحوث من خالل خطة بحثیة متكاملة تتفق مع خطة
جامعة  6أكتوبر.
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