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 تقرير عن برنامج دراسي

 1420   /2013  للعام األكاديمي 

 بنهاجامعة: 

 الطبكلية: 

 الكبد والجهازالهضمى واألمراض المعديةقسم 
 

 معلومات أساسية   -أ 

 ماجيستيرال اسم البرنامج :  -1

 الكبد والجهازالهضمى واألمراض المعدية  :التخصص  -2
 سنتان    عدد السنوات الدراسية : -3

1
st
 part: - One Semester (6 months). 

2
nd

 part: - Two Semester (12 months). 

Thesis:- One Semester (6 months).                    

 ( عملي   10(  نظري   + )       19)         عدد الساعات المعتمدة / عدد المقررات: -4

 Complying with the university law and bylaw أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 2013تم تشكيل اللجان في مجلس قسم سبتمبر 

          √متاح نظام الممتحنين الخارجيين  : -6
 

 معلومات متخصصة   -ب 
 إحصائيات : -7

وعشرونخمسة  عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج: -  

 %80 معدل النجاح في البرنامج )%(: -

البرنامج ) منسوبة إلى اتجاه االلتحاق ب -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 سنوات( :

         √متزايد  □

  

                                                 عدد        %         عدد        %     نتائج االمتحان النهائي : -

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( :  -
  جيد جدا       %40    تياز   ام   10%           

 مقبول  %30         جيـد      20%         

 المعايير األكاديميـة : -8

 Academic Standards of Master program of المعايير األكاديمية المرجعية : -

Hepatology, Gastroenterology and Infectious 

Diseases, approved in department council  3 /9 / 2013 

and in faculty council date 15/9/2013. 1بالبرنامج       ملحق)  

 Achievement of program ILOs المعلومات والمفاهيم : -
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 Achievement of program ILOs المهارات المهنية: -

 Achievement of program ILOs :المهارات العامة  -

رات طرق دعم الطالب  ) ذوى القد -

 :المحدودة والمتميزين(
 ال ينطبق

 

 a)  Academic reference standards (ARS) of Master معايير القياس المرجعية للبرنامج -

program (March 2009) which were issued by the 

National Authority for Quality 

Assurance&Accreditation of Education ( NAQAAE).  

, ( 2ملحق )  

b)  External references standards (Benchmarks): 

المرجعية الخارجية معاييرال  

External reference points/benchmarks are selected 

to confirm the appropriateness of the objectives, ILOs of 

the program, ( 3ملحق )  

Imperial college London Medical Sciences with 

Gastroenterology and Hepatology 2010.  

                                    √متوافر □      دليل البرنامج  -

            √متوافر □        نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -

     √سنوي  □ 

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعليم

 Achievement of program ILOs by the program متوافق

courses   

 

 ال يوجد المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم :  -9

 Student feedback questionnaires for evaluation of أدوات التقويم : -

the courses 

 اخر العام الدراسى المواعيد: -

 مالحظات المراجع الخارجي : -

 ) إن وجدت (

  مرفق تقرير المراجع الخارجى

 

 اإلمكانات التعليمية :  -10
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 1:3 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هيئة  -

التدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقا  

 الحتياجات البرنامج :

     √مناسب □

  

       √مناسب □ المكتبة : -
    √إلى حد ما  □ المعامل : -
 .  √إلى حد ما   □ الحاسب اآللي: -

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير  -

 فرص التدريب للطالب :

Stakeholders' questionnaires, which will be applied 

in the following program versions 
 

 ال يوجد أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 إدارة الجودة والتطوير :  -11

       √ فعال □ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية  -

 والجامعة:
 √مناسبة  □

مدى فاعلية نظــام المراجعة الداخلية في   -

 تطوير البرنامج:
 فعال

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما  -

 البرنامج ومعايير القياس: يخص مخرجات

 مرفق تقرير المراجع الخارجى

 مقترحات تطوير البرنامج  :  -12

 ال يوجد هيكل البرنامج ) المقررات / الساعات(:  -

 ال يوجد مقررات جديدة: -

 ال يوجد التدريب والمهارات: -

مقترحات قطاع األعمال لتطوير  -

 البرنامج:

 ال يوجد

 ------------- فيذ :المسئول عن التن -

 -------------------- التنفيذ :توقيت  -

 

 التاريخ :    /    /                 التوقيع :                 المسئول عن البرنامج :   

 ا.د صبرى أنيس            


