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تقرير عن برنامج دراسي 

 20 14/  2013للعام األكاديمي     

 . . بنها:جامعة

   الطب البشرى:كلٌة

 قسم الهستولوجى
 

معلومات أساسٌة    -أ 

  MD Degree in Histology & Cell Biology : اسم البرنامج  -1

 Histology & Cell Biology :التخصص  -2
و نصف  سنتان  :عدد السنوات الدراسٌة  -3

 عملً(       12+ )نظري   (     24)    :عدد المقررات/ عدد الساعات المعتمدة  -4

 لجنة ثالثٌة :أسس تشكٌل لجان الممتحنٌن -5

        متاح   □ :نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن   -6

 

 معلومات متخصصة   -ب 
 :إحصائٌات  -7

 1 :عدد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج -

 %100 )%(:النجاح فً البرنامج معدل  -

منسوبة إلى ) اتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 ( :سنوات

   ثابت     □ 

 

 %           100 :نتائج االمتحان النهائً  -

  جٌد جداًا          امتٌاز               ) % ( :توزٌع تقدٌرات النجاح   -

 مقبول          جٌـد                

 

 :المعاٌٌر األكادٌمٌـة  -8
 Academic   Standards   of MD  Program of :المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة  -

HISTOLOGY AND Cell Biology, approved in 

department council date  6   / 2013, and in faculty council 

no. date    6   / 2013. ( 1ملحق )  

 مرفق ببلبرنبمج Achievement of program ILOs :المعلومات والمفاهٌم  -

 مرفق ببلبرنبمج Achievement of program ILOs :المهارات المهنٌة -

 مرفق ببلبرنبمج Achievement of program ILOs  :المهارات العامة  -
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ذوى القدرات ) طرق دعم الطالب   -

 :(نالمحدودة والمتمٌزي
 الساعات المكتبٌة للدراسات العلٌا

الصبدرة عن (الدكتىراهدرجت )المعبيير القيبسيت لبرامج الدراسبث العليب   معاٌٌر القٌاس المرجعٌة للبرنامج -

 (2009مبرس )  الهيئت القىميت لجىدة التعليم واإلعتمبد 

Academic reference standards (ARS) , MD Program 

(March 2009) 
        

, which were issued by the National Authority for 

Quality Assurance & Accreditation   of education  

NAQAAE ( 2ملحق )  

                                    متوافر □            دلٌل البرنامج  -

            متوافر □        نظام المراجعة الدورٌة للبرنامج   -

      سنوي  □ 

مدى توافق الهٌكل األكادٌمً للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعلٌم

 متوافق

 ال ٌوجد المعوقات اإلدارٌة والتنظٌمٌة -
 : تقوٌم طالب لقٌاس مدى اكتساب المستهدف من التعلٌم  -9

 Student feedback questionnaires for evaluation of :أدوات التقوٌم  -

the courses 

 اخر العام الدراسى :المواعٌد -

: مالحظات المراجع الخارجً  -

 (إن وجدت ) 

  مرفق تقرير المراجع الخارجى

 

 : اإلمكانات التعلٌمٌة  -10

 1:1 نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هٌئة  -

التدرٌس وتوزٌع األعباء علٌهم طبقاًا 

 :برنامج الحتٌاجات ال

  إلى حد ما □

 

   مناسب □ :المكتبة  -

     مناسبة □ :المعامل  -
     إلى حد ما  □ :الحاسب اآللً -

 

مدى التعاون مع جهات األعمال فً توفٌر  -

 :فرص التدرٌب للطالب 

Stakeholders' questionnaires 
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 ال ٌوجد. :أي متطلبات أخرى للبرنامج -

 : لتطوٌر إدارة الجودة وا -11

    إلى حد ما  □         :نظام المتابعة لجوانب القصور  -
إجراءات تطبٌق لوائح وقوانٌن الكلٌة  -

 :والجامعة
    إلى حد ما  □      

مدى فاعلٌة نظــام المراجعة الداخلٌة فً   -

 :تطوٌر البرنامج
حد ما الى .

  
مالحظات المراجعٌن الخارجٌٌن فٌما  -

 :البرنامج ومعاٌٌر القٌاسٌخص مخرجات 
 مرفق تقرير المراجع الخارجى  .متوافقة

 : مقترحات تطوٌر البرنامج   -12

  ................................................ (: الساعات/ المقررات ) هٌكل البرنامج  -

 ................................................. :مقررات جدٌدة -
 .........حضور ورش عمل ومؤتمرات– فى المعامل. :لتدرٌب والمهاراتا -
مقترحات قطاع األعمال لتطوٌر  -

 :البرنامج
 زٌادة ورش العمل 

 
 أعضاء هٌئة التدرٌس :المسئول عن التنفٌذ  -

2015-2014 :التنفٌذ توقٌت  -  
 

 

 :    /    /التارٌخ                  :  التوقٌع                :  المسئول عن البرنامج  
Professor.Omayma Kamel Helal 

 


