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 تقرير عن برنامج دراسي

 2014-2013  :للعام األكاديمي
 بنهاجامعة: 

 الطبكلية: 
 

 معلومات أساسية   -أ 
 Doctorate  of Pathology اسم البرنامج :  -1

 Pathology التخصص : -2
 فصول دراسية( 5سنتان و نصف ) عدد السنوات الدراسية : -3
 مقررات  2/   ( عملي12(  نظري   + )12) ات:عدد الساعات المعتمدة / عدد المقرر  -4

Thesis 15, log book 15 

   تتفق مع الالئحة المنظمة للدراسات العليا  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 متاح √ نظام الممتحنين الخارجيين  : -6
 

 معلومات متخصصة   -ب 
إحصائيات : -7  

    يعد رسالة الدكتوراة 6 +(2nd part= 3) = (9) عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج: -
 %100 معدل النجاح في البرنامج )%(: -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلى األعداد  -
 سنوات( : 3الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 متزايد  √
 

 32nd   part (             % 100)عدد          نتائج االمتحان النهائي : -
 سالة الدكتوراة( يعد ر 4)

                                                دكتوراة درجة 2+ تم منح 

  (3)  جيد جدا              --امتياز               توزيع تقديرات النجاح ) % ( :  -

 
 -- مقبول            --جيـد                

 
 المعايير األكاديميـة : -8
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 Academic Standards of MD  Program of  pathology اديمية المرجعية :المعايير األك -

 مرفق بتوصيف البرنامج

 

  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(

بالنسبة لذوى القدرات المحدودة: تفعيل الساعات المكتبية -1  
فى   seminars المتميزين: اشراكهم فى عرض حاالت فى -2

 problem solvingصورة 

  رجعية للبرنامجمعايير القياس الم -

 

(دكتوراة اللبرامج الدراسات العليا )درجة العامة المعايير القياسية       ( a) 
(   2009)مارس     , which were issued by the National 

Authority for Quality Assurance & Accreditation  of 

Education  NAQAAE  

 مرفق بتوصيف البرنامج

b)  External references standards (Benchmarks): 

المرجعية الخارجية معاييرال  
All India Institute of Medical Sciences 
New Delhi- 110 029 

 غير متوافر                               □       دليل البرنامج  -

 سنوي  √متوافر     √        نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -
 المراجع الداخلى و الخارجى للبرنامجمرفق تقرير 

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -
 المستهدف من التعليم

Achievement of program ILOs by the program courses 

 مرفق بتوصيف البرنامج
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 Data showو  خاصة أجهزة الكمبيوتر صيانة األجهزة بالقسم ضعف  المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم :  -9

 حضور الدروس العملية و السمينارات بالقسم  أدوات التقويم : -
 بالقسم و بوحدة الكشف المبكر لألورام المشاركة فى تشخيص الحاالت 
 باألعباء التدريسية تزاملاال 
 المشاركة فى المؤتمرات 
  التدريب علي تقنيةimmunohistochemistry 
 

 نهاية مدة البرنامج  المواعيد: -

 مالحظات المراجع الخارجي : -
 ) إن وجدت (

 ال توجد مالحظات سلبية 

 مرفق تقرير المراجع الخارجى للبرنامج

 
 اإلمكانات التعليمية :  -10

 0.33: 1 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

دريس مــدى مالءمــة تخصصــات أعضــاء هيئــة التــ -
 وتوزيع األعباء عليهم طبقا  الحتياجات البرنامج :

   الى حد ما □
 

 إلى حد ما   □ المكتبة : -
    تحتاج تحديث المراجع باالضافة الى غياب الدوريات الحديثة

 

 إلى حد ما  □ المعامل : -
غير مجهزة بامكانيات البحث كاملة مما يتسبب فى تكلفة الطالب 

 ماديا تكلفة باهظة
 إلى حد ما  □ الحاسب اآللي: -

 الصيانة غير كافية
مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير فـر   -

 التدريب للطالب :

  تعقد دورات تدريبية لألطباء داخل معمل القسم ووحدة الكشف

 المبكر لألورام بالكلية

 

 .FNACاضافة تدريب الطالب على سحب عينات  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

 إدارة الجودة والتطوير :  -11
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فعال□ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -  

 عن طريق لجان المراجعة الداخلية للبرامج و المقررات

 إلى حد ما     □ إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة: -

 كتيب العملى للطالب غير مفعل logbook 

ـــام المراجعــة الداخل  - يــة فــي تطــوير مــدى فاعليــة نظـ
 البرنامج:

إلى حد ما  □   

  يتم االستفادة من مالحظات فريق المراجعة الداخلية فى تعديل

 البرنامج و تحديثه

 

مالحظــــــات المــــــراجعين الخــــــارجيين فيمــــــا يخــــــ   -
 مخرجات البرنامج ومعايير القياس:

 

 لم توجد مالحظات سلبية فى تقرير المراجع الخارجى 

 رجى للبرنامجمرفق تقرير المراجع الخا 

 

 مقترحات تطوير البرنامج  :  -12
يحتاج اضافة بعض المقرر بصورته الحالية   هيكل البرنامج ) المقررات / الساعات(:  -

 و عدد الساعات المعتمدة كافى المهارات

 immunohistochemistry- مقررات جديدة: -
-cytology 

-molecular biology 
-electron microscopy 

 FNACتدريب الطالب على سحب عينات  تدريب والمهارات:ال -

 immunoflourescenceالتدريب علي 

بحيث يشمل حضور مؤتمرات و  log bookتفعيل  مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج: -

وتقييم االداء داخل وحدة   seminarsحمالت توعية و 

 الكشف المبكر لألورام 

 قرر البرنامج + رئيس مجلس القسمم المسئول عن التنفيذ : -

 2015-2014 التنفيذ :توقيت  -
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   10/    1التاريخ :                             التوقيع :                             المسئول عن البرنامج :   
/2014 

 سامية أحمد يوسفأ.د. 

 أ.د. عبد اللطيف البلشى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


