
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 وحدة ضمان الجودة بالكلية 
 

 

 ارطإ ىف 2005 امع ىف السنانا بط كليةب االعتمادو لتعليما ودةج مانض حدةو أسيست مت 

 الكلية تأهيل و  التعليم بجودة باالرتقاء االسكندرية جامعة و العالى التعليم وزارة اهتمام

 هاما   دورا   تلعب حيث المؤسسة؛ في الهامة الوحدات من الجودة ضمان وحدة تعدو  لالعتماد

 المؤسسة أفراد بين الجودة ثقافة لنشر مركزا   وهي الجودة، نظم لدعم والتوثيق التخطيط في

 وجميع المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء من المختلفة الفئات مهارات بتنمية وتقوم

 في تعليمية كمؤسسة الكلية ألداء المستمر التقييم في هاما   دورا   لها أن كما بالكلية، العاملين

 . المؤسسية القدرة إلى باإلضافة والخدمية، والبحثية، التعليمية، المختلفة المجاالت

 

 لمؤسسة،ا يكله يف لكليةا عميدل باشرةم بعيةت وذ موثقو عتمدم نظيميت يكله هال الوحدةو 

 ،2010 /4 /13 بتاريخ التنظيمي لهيكلها الوحدة ضم على الكلية إدارة مجلس موافقة بعد وذلك

 لهيكلها الوحدة ضم طلب على للموافقة اإلسكندرية جامعة بمخاطبة الكلية إدارة قامت كما

 الجودة ضمان ووحدة.ذلك على للموافقة واإلدارة للتنظيم المركزي الجهاز ومخاطبة التنظيمي

 السلطات وتحدد العمل تنظم معتمدة داخلية الئحة أيضا   لها التنظيمي للهيكل باإلضافة بالكلية

 اإلداريين وبعض الجودة ضمان وحدة من أعضاء ةبمشارك وضعها تم ولقد  والمسئوليات

 رسالتها بتحديد  الوحدة قامت كما ذهني، عصف جلسات خالل من العليا الدراسات وطالب

 المراجعة لجنة مثل الوحدة تضمها التي المختلفة اللجان واختصاصات مهامها وكذلك وأهدافها

 واالستبيانات والتدريب والتوعية الداخلية

 

 لك رةم وريا  د ينعقدو لوحدةا غراضأ شكيلهت خدمي عتمدم دارةإ جلسم لجودةا مانض لوحدةو 

 بمحاضر الوحدة وتحتفظ الكلية إدارة مجلس على عرضها قبل الجودة قضايا لمناقشة شهر

 والمتابعة التقييم وتقارير االجتماعات

 

 

 



 

 

 مثلتت و لتعليميةا لفاعليةا تحسينو تطويرل يجابيها طواتخ اتخاذب كليةلا امتققد  و 

 :االتى فى المجال هذا فى التطبيقية الممارسات

 العلمى. والبحث والتعلم للتعليم إستراتيجية وضع •

 العمل  سوق احتياجات مع لتتالئم البكالوريوس لمرحلة مطورة الئحة مقترح إعداد •

 المتبناه. االكاديمية المعايير و

 المعتمدة الساعات بنظام االسنان و الفم وجراحة طب بكالوريوس برنامج استحداث •

 .العالى التعليم وزير من20/7/2011 بتاريخ الداخلية الئحتة وإعتماد

 لمتابعة آليات و المجتمعية األطراف بمشاركة  للطالب الميدانى للتدريب خطة وضع •

" بناءا عليها التعديالت بعض إدخال مع الخطة وتقويم مراجعة تم كما ، الخطة تقييم و

 . ذلك على

 .الخاصة االحتياجات ذوى و والمتعثرين المتميزين الطالب لدعم آليات إعداد •

 االكاديمى االرشاد نظام و البكالوريوس مرحلة لطالب العلمية الريادة نظام وضع •

 العليا. الدراسات لطالب

 البكالوريوس. لمرحلة المطورة الالئحة •

  تحديثهم. وامكانية والعيادات والمعامل الدراسة لقاعات الحالي الوضع دراسة •

 التدريس هيئة وأعضاء األكاديمية للقيادات التدريبية االحتياجات لتحديد دراسة •

 .التدريب خطة وضع مع ومعاونيهم

 .االكاديمية و االدارية باالقسام الداخلية للمراجعة لجنة نشاءإ •

 مقترحات و لشكاوى صناديق إنشاء و المقترحات و الشكاوى لتلقى لجنه إنشاء •

 .بالكلية والعاملين المرضى و الطالب

 جارى و EDR   برنامج باستخدام االسنان لمرضى االلكترونى التسجيل نظام نشاءإ •

 .االكلينيكية  األقسام فى النظام ذلك تفعيل

 جامعة -طنطا جامعة) االسنان طب كليات بين للكلية التنافسى الوضع دراسة •

 .(القاهرة

 .الكوارث و االزمات الدارة لجنة نشاءإ •

 



 

 اإلسكندرية بجامعة األسنان و الفم جراحة و طب كلية حصلت فقد المنطلق هذا ومن

 الهيئة إدارة مجلس بجلسة ذلك و التعليم جودة لضمان القومية الهيئة اعتماد علي

 .24/8/2015 بتاريخ 144 رقم االعتماد و التعليم جودة لضمان القومية

 

 مثل: التحتيه للبنيه مختلفةال نشطةتكملة لمسيرة التقدم و الرقي تقوم الكلية ببعض األو

 ة.والغربي البحرية الكلية وجهات صيانة استكمال •

 ة.الرئيسي الكهرباء بحجرات الذاتى واالطفاء االنذار نظام •

 .السادس بالدور طالب 600 سعة مدرجات 3 وتنفيذ نشاءإ جارى •

  و تجديد المصاعد. صيانة تم •

 الهيكل تنفيذ تمي حيث الرابع الدورب القديم المبنىب رنبيهاأل الشفه مركز نشاءإ يجار •

  .فاركو من بتبرع المعدنى

 نوفمبر فى وانتهاء 2016 مايو من بداء التجميل و الفك و الفم جراحة قسم تجديد •

2016. 

 عمليات غرف واستحداث التخدير جهاز وشراء العام للتخدير االطفال عيادة تجديد •

  .جديدة

 .محاكاه وحدة 50 وعدد جديدة وحدات ضافةإب واحاللها االستعاضه عيادات تجديد •

 .Con-Beam بجهاز االشعه مدادإ •

 عالج ميكروسكوب 2 وعدد CAD-CAM بجهاز التحفظى العالج قسم تزويد •

 .مركزى تعقيم جهاز 2و جذور

 .التحفظى بالعالج محاكاة معمل 2 عدد تجديد •

  .بالكلية الصالح مسجد نشاءإ •

 (.العام نهاية حتى 1/7/2017من ) القديم المسجد مكان دارىإ نىبم نشاءإ •

 .2018 فى الحسابيه الوحدة مكان عليا دراسات عيادة نشاءإ •

 .وحدات 10 باضافة الحضرى عيادة كفاءة رفع •

 


