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 تقرير عن برنامج دراسي

 20 14/    20 13للعام األكاديمي   

 

 .................بنهاجامعة: ...

 ....................الطبكلية: .....
 
 

 معلومات أساسية   -أ 

  M.D OBSTETRICS AND GYNECOLOGY اسم البرنامج :  -1

 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY التخصص : -2
 سنة( 2.5)ثتان ونصف  راسية :عدد السنوات الد -3

 Total hours of program =   60 credit hours عدد الساعات المعتمدة / عدد المقررات: -4

- Theoretical  ======   9 credit hours 

- Practical & clinical == 22 credit hours 

- Log book =========: 14 credit hours 

- Thesis    15 hours 

 

 Complying with university law يل لجان الممتحنين:أسس تشك -5

 غير متاح □متاح          √□ نظام الممتحنين الخارجيين  : -6

 

 معلومات متخصصة   -ب 
إحصائيات : -7  

 12 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج: -

 %25 معدل النجاح في البرنامج )%(: -

إلى اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة  -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 سنوات( :

 ثابت        √ □ متزايد      □

 متناقص   □

                                      راسب           %   75عدد             ناجح%      25عدد        نتائج االمتحان النهائي : -

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( :  -
  جيد جدا           امتياز                 

 

 مقبول           جيـد               

 

 المعايير األكاديميـة : -8
 Academic Reference Standards (ARS) MD of المعايير األكاديمية المرجعية : -

Obstetrics and Gynecology, approved in 

department council date  12   / 9   / 2013, and in 

faculty council date25     / 9   
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 ..Achievement of   program ILOS ... .... المعلومات والمفاهيم : -

 مرفق بتوصيف البرنامج ....

 ..Achievement of   program ILOS ... المهارات المهنية: -

 مرفق بتوصيف البرنامج ....

 ..Achievement of   program ILOS ... ............................... :المهارات العامة  -

 مرفق بتوصيف البرنامج ....

طرق دعم الطالب  ) ذوى القدرات  -

 :المحدودة والمتميزين(
There is a system for academic support mainly 

the office hour's system.through application of  

المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا )درجة   (a         برنامجمعايير القياس المرجعية لل -

الصادرة عن الهيئة القومية لجودة التعليم واإلعتماد (لدكتوراةا   

(2009)مارس   

Academic reference standards (ARS) , MD 

Program (March 2009) 
        

, which were issued by the National 

Authority for Quality Assurance & 

Accreditation   for education NAQAA E          

b)  Academic reference standards of  

University Of Alabama, Department of 

Obstetrics and Gynecology. 

(http://www.obgyn.uab.edu/GeneralSite/O

bGyn/Fellowship/Fe 

llowshipPrograms.aspx). 

المعايير األكاديمية للبرنامج مع المعايير القياسية  مصفوفة

 العامة

 غير متوافر                               □ متوافر    √ □      دليل البرنامج  -

 غير متوافر      □ متوافر    √ □        نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -

 أكثر من سنة □ سنوي    √ □ 

 Using the internal and external evaluation   
 مرفق تقرير المراجع الداخلى و الخارجى للبرنامج

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعليم

.. .. Achievement of program ILOs by the program 
courses  

 مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج الدراسى

 

 not all textbook.................................................... اإلدارية والتنظيميةالمعوقات  -

references mentioned in course specification are 

http://www.obgyn.uab.edu/GeneralSite/ObGyn/Fellowship/Fe%20llowshipPrograms.aspx
http://www.obgyn.uab.edu/GeneralSite/ObGyn/Fellowship/Fe%20llowshipPrograms.aspx
http://www.obgyn.uab.edu/GeneralSite/ObGyn/Fellowship/Fe%20llowshipPrograms.aspx
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available............................ 
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم :  -9

  Student feedback questionnaires for evaluation of أدوات التقويم : -
the program & courses. 

 

  Last week of program المواعيد: -

 مالحظات المراجع الخارجي : -

 ) إن وجدت (

 مرفق تقرير المراجع الخارجى للبرنامج 

 

 اإلمكانات التعليمية :  -10

 1.5: 1 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هيئة  -

التدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقا  

 الحتياجات البرنامج :

 غير مناسب )لماذا؟( □إلى حد ما   □مناسب   √□

........................................ 

........................................ 

 غير مناسب )لماذا؟( □إلى حد ما      □مناسب      √□ المكتبة : -

........................................ 

 

 غير مناسبة )لماذا؟( □إلى حد ما      □مناسبة      √□ المعامل : -

........................................ 

 غير مناسب )لماذا؟( □إلى حد ما      □مناسب      √□ الحاسب اآللي: -

........................................ 

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير  -

 فرص التدريب للطالب :

 ........................................ال يوجد

........................................ 
 

 ................................................. أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

 دارة الجودة والتطوير : إ -11

  فعال : □ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -

Internal committee consists of well-qualified staff 
members, reviewing the program and its courses. 
 

a.  تعقد اجتماعات دورية بوحدة الجودة تضم منسقي البرامج و أعضاء

 ج و المقررات للبرام لجنة المراجعة الداخلية

b.  توصيف البرامج للبرامج و المقررات تراجع لجنة المراجعة الداخلية

 والمقررات سنويا

c.  و يتم ارسال تقاريرها الى القسم ألجراء التعديالت المطلوبة 

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية  -

 والجامعة:
 حد ما    إلى □
 الية الغياب والحضور للطالب غير مفعلة 
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 لعملي للطالب غير مفعل كتيب اlogbook 
مدى فاعلية نظــام المراجعة الداخلية في   -

 تطوير البرنامج:

  فعال : □
a.  توصيف البرامج للبرامج و المقررات تراجع لجنة المراجعة الداخلية

 والمقررات سنويا

b. و يتم ارسال تقاريرها الى القسم ألجراء التعديالت المطلوبة  

 

الخارجيين فيما  مالحظات المراجعين -

 يخص مخرجات البرنامج ومعايير القياس:

 
جمرفق تقرير المراجع الخارجى للبرنام  

 مقترحات تطوير البرنامج  :  -12

تغيير في الالئحة الخاصة بالبرنامج ليكون مناسب .... هيكل البرنامج ) المقررات / الساعات(:  -

 .............................................الهداف البرنامج

................................................. 
 ...............................اليوجد................. مقررات جديدة: -
 problem solving...................... التدريب والمهارات: -

........................... 

................................................. 
مقترحات قطاع األعمال لتطوير  -

 البرنامج:
 ...............................................اليوجد.

................................................. 
 مقرر البرنامج +رئيس القسم +اعضاء هيئة التدريس المسئول عن التنفيذ : -

2014-2015 التنفيذ :توقيت  -  

 

 

 

 التاريخ :    /    /                 التوقيع :                 المسئول عن البرنامج :   

 


