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 تقرير عن برنامج دراسي

 20 14/    20 1  3للعام األكاديمي 

 

 .................بنها: ...جامعة

............... الطب: ..........كلٌة

معلومات أساسٌة    -أ 

       .MD of Microbiology and Immunology : اسم البرنامج  -1

 Microbiology and Immunology :التخصص  -2
 Two and half years ( 5 semesters) :لسنوات الدراسٌة عدد ا -3

 Total hours of program =   66 credit hours :عدد المقررات/ عدد الساعات المعتمدة  -4

- Theoretical  ======   26 credit hours 

- Practical & clinical == 16 credit hours 

- Thesis ============: 15 credit hours 

 

  The theoretical examination: the :أسس تشكٌل لجان الممتحنٌن -5
مكونة  7/4/2013بتاريخ  تم تشكيل لجنه ثالثية بمجلس القسم

: من
 د وفاء احمد الشافعى.ا
د رشدان محمد ابراهيم عرفة .ا

 د أمبل منير متى.ا 
 Practical: OSPE.  

 

 ٌر متاحغ □متاح          □ :نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن   -6

 

 معلومات متخصصة   -ب 
:إحصائٌات  -7  

 (2nd part) 3 :عدد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج -

 3حضور  )%(:معدل النجاح فً البرنامج  -

 %100نسبت النجاح 

منسوبة إلى ) اتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 ( :سنوات

 ثابت         □متزاٌد       □

 متناقص   □

                                                 %        2nd part       100 (3)عدد      :نتائج االمتحان النهائً  -

 ) % ( :توزٌع تقدٌرات النجاح   -

ناجح 

 

 :المعاٌٌر األكادٌمٌـة  -8
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 :المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة  -
Academic Reference Standards (ARS) of MD  

Program of Medical Microbiology  and  

Immunology 

Approved in department council, date    8 /   9 / 

2013, and in faculty council no. ( 356    ) date     

15 /   9 / 2013 

 مرفق بتىصيف البرنبمج

.. 

  Achievement of program ILOs :المعلومات والمفاهٌم  -

 مرفق بتىصيف البرنبمج

 

 مرفق بتىصيف البرنبمج  Achievement of program ILOs :المهارات المهنٌة -

 

  Achievement of program ILOs :المهارات العامة  -

 مرفق بتىصيف البرنبمج

 

ذوى القدرات ) طرق دعم الطالب   -

 :(المحدودة والمتمٌزٌن
- There is a system for academic support which 

include the followings: 

1. The youth care office (responsible for 

supporting the students socially, mentally, 

physically, and psychologically). 
.The office hour's system.2 

درجت )اسبث العليب المعبيير القيبسيت لبرامج الذر (a معاٌٌر القٌاس المرجعٌة للبرنامج -

الصبدرة عن الهيئت القىميت لجىدة (دكتىراة المب

 (2009مبرس )  التعليم واإلعتمبد 

a)Academic reference standards (ARS) , MD 

Program (March 2009) 
        

, which were issued by the National Authority for 

Quality Assurance & Accreditation   of 

Education (NAQAAE)                                  

b)  المعبييرالمرجعيت الخبرجيت 

b. External references standards 

(Benchmarks): External reference 
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points/benchmarks are selected to 

confirm the appropriateness of the 

objectives, ILOs of the program,                                       

 Clinical Microbiology and 

Immunology department faculty of 

medicine Aston University  
 مرفق بتىصيف البرنبمج
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 غٌر متوافر                               □متوافر      □       دلٌل البرنامج -

غٌر متوافر       □متوافر      □        نظام المراجعة الدورٌة للبرنامج   -

 أكثر من سنة □سنوي      □ 

 الخارجى للبرنامج الذاخلى و مرفق تقرير المراجع

مدى توافق الهٌكل األكادٌمً للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعلٌم

Achievement of program ILOs by the program 
courses 

مصفىفت المعبرف والمهبراث للبرنبمج الذراسى   

 

 

  Inadequacy of infrastructure in department to support المعوقات اإلدارٌة والتنظٌمٌة -
learning methods.  

Not all textbook references mentioned in the course 

specifications are available 

 : كتساب المستهدف من التعلٌم تقوٌم طالب لقٌاس مدى ا -9

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

 

  Last week of program :المواعٌد -

: الخارجً  مالحظات المراجع -

 (إن وجدت ) 

 مرفق تقرير المراجع الخارجى للبرنامج 

 

 : مٌة اإلمكانات التعلً -10

 0.23: 1 هٌئة التدرٌس إلى الطالب  نسبة أعضاء -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هٌئة  -

التدرٌس وتوزٌع األعباء علٌهم طبقاً 

 :الحتٌاجات البرنامج 

مناسب    □

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

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

      مناسب □ :المكتبة  -

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

 

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

تجهيزات و أجهزة حديثة و بنية تحتية  الىالمعامل تحتاج  ..
يوجد  احآلل وتجديد . متميزة

 ......................................بالمعامل

( لماذا؟)غٌر مناسب  □إلى حد ما      □مناسب      □ :الحاسب اآللً -
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 وال يوجد انترنت ات األليةآل يوجد عدد كافى من الحاسب ...
 .....................................بالقسم

مدى التعاون مع جهات األعمال فً توفٌر  -

 :فرص التدرٌب للطالب 

.. ....................................ال ٌوجد..

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

تم دمج المقررات  ذات العمقة فى مقرر واحد   :أي متطلبات أخرى للبرنامج -
سيتم اعادة توزيع اجزاء البرنامج عمى الجزء األول و الثانى 
لتحقيق الهدف من البرنامج وجارى العمل فى اعادة التوزيع  

  من الطمبةو سيتم ذلك بناء عمى استبيان 

سيتم زيادة الجسء الخاص  بالنشاط العلمى و العملى  

 

 : إدارة الجودة والتطوٌر  -11

(  لماذا؟)غٌر فعال  □إلى حد ما      □فعال        □ :نظام المتابعة لجوانب القصور  -

................................... Internal committee 

consists of well qualified staff members, reviewing 

the program and its courses. ....

................................................. 
إجراءات تطبٌق لوائح وقوانٌن الكلٌة  -

 :والجامعة
( لماذا؟)غٌر مناسبة  □إلى حد ما      □مناسبة    □

........................................ 
علٌة نظــام المراجعة الداخلٌة فً مدى فا  -

 :تطوٌر البرنامج
إلى حد ما     □  

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

 
مالحظات المراجعٌن الخارجٌٌن فٌما  -

 :ٌخص مخرجات البرنامج ومعاٌٌر القٌاس
 الخارجى لمبرنامج مرفق تقرير المراجع  

 : مقترحات تطوٌر البرنامج   -12

  Increase the number of hours specialized for (: الساعات/ المقررات ) هٌكل البرنامج  -
teaching applied microbiology& problem 
solving 

 .األحصاء الطبى :مقررات جدٌدة -
   problem solving :التدرٌب والمهارات -
مقترحات قطاع األعمال لتطوٌر  -

 :البرنامج

Stakeholders' questionnaires, which will be applied 

in the following program versions 
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  رئيس مجمس القسم+ مقرر البرنامج  :المسئول عن التنفٌذ  -

 2015-2014العام الجامعً  :التنفٌذ توقٌت  -

 

 

 

 :    /    /التارٌخ                  :  التوقٌع                :  المسئول عن البرنامج  

 وفاء الشافعى المسلمى/ د.أ


