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 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي
 2013/2014للعام الدراسي  

 بنها جامعه: 

 كلية: الطب البشرى

 قسم : الفارماكولوجيا االكلينيكية

 معلومات أساسية  –أ 

 الفارماكولوجى دكتوراة اسم البرنامج :-1
 الفارماكولوجيا االكلينيكية التخصص :-2
 ونصف ثنتان  عدد السنوات الدراسية :-3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات :
(     6(  نظري    +    )     39)   

 ( انشطة5( + )15+ رسالة ) عملي
الممتحنين الداخليين من اساتذة القسم الذين  أسس تشكيل لجان الممتحنين-5

 اشتركوا فى تدرييس البرنامج
الممتحنين الخارجيين من اساتذة 

الفارماكولوجى فى الجامعات و مراكز 
 البحوث 

اعضاء لجان الحكم و المناقشة للرسائل 
العلمية من  اساتذة القسم واالساتذة فى 

التخصصات الذى يرى مجلس القسم انها 
 تدخل فى نطاق الرسالة المفدمة     

 نظام الممتحنين الخارجيين  :  -6
 

 متاح             غير متاح         
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 معلومات متخصصة –ب  

 : إحصائيات-7

 
 ( طالب2) عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :-
 %100 معدل النجاح في البرنامج )%( :-
اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي -

 سنوات( :3األعداد الملتحقة خالل آخر 
 متزايد               ثابت     
 متناقص     

( عدد 2عدد  الذين دخلوا االمتحان ) نتائج االمتحان النهائي :-
( النسبة المئوية للنجاح 2الناجحيين )

100   %                
 توزيع تقديرات النجاح ) % ( :-
 
 

             %.  امتياز
 %. جيد جدًا 

           %.    جيد
    %100مقبول 

 
  المعايير األكاديمية : -8
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 :المعايير األكاديمية المرجعية-1
Academic Standards of MD  Program of pharmacology . 
 مرفق بتوصيف البرنامج

 

  Achievement of program ILOs المعلومات  والمفاهيم :-2

 مرفق بتوصيف البرنامج

  Achievement of program ILOs المهارات المهنية :-3

 مرفق بتوصيف البرنامج

  Achievement of program ILOs المهارات العامه :-4

 مرفق بتوصيف البرنامج

ذوي طرق دعم الطالب ) -
 ( :القدرات المحدودة والمتميزين

يقوم اعضاء القسم بتقديم النصح و االرشاد للطلبة بصفة شخصية لقلة 
 المتقدمينعدد الطلبة 

معايير القياس المرجعية -
 للبرنامج :

 
الدكتوراة  لبرامج الدراسات العليا )درجةالعامة المعايير القياسية       ( a) 

(   2009)مارس     , which were issued by the National Authority for Quality 
Assurance & Accreditation  of Education  NAQAAE  

بتوصيف البرنامجمرفق  ,  

 غير متوافر                  متوافر        دليل البرنامج -
نظام المراجعة الدورية -

 للبرنامج
 غير متوافر                  متوافر      

 أكثر من سنة   سنوي                        
 مرفق تقرير المراجع الداخلى و الخارجى للبرنامج 

دي توافق الهيكل االكاديمي -
للبرامج مع المستهدف مع 

 المستهدف من التعليم 

 متوافق
 مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج الدراسى

 مرفق بتوصيف البرنامج ,

قلة عدد المتقدمين بسبب عدم امكانية قبول خريجى الكليات االخرى مما  المعوقات اإلدارية والتنظيمية-
يدرسون علم الفارماكولوجى بنفس عدد ساعات كلية طب بنها و عدم 

تفعييل االتفاقية الثقافية التى اقترحها القسم مع كلية الطب و العلوم 
و تلك التى قدمها المركز الثقافى  2009الصحية جامعة صنعاء سنه 
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 2012ى سنة المصر 
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 تقويم طالب لقياس مدي اكتساب المستهدف  من  التعليم  : – 9
 . Student feedback questionnaires for evaluation of the program & courses أدوات التقويم :-

 

  Last week of program المواعيد :-

                                          مالحظات المراجع الخارجي :-
 )إن وجدت(

 مرفق تقرير المراجع الخارجى للبرنامج(

 اإلمكانات التعليمية :  - 10
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي -

 الطالب
 

1 :0.40 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء -
هيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم 

 الحتياجات البرنامج :

 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب     
 )لماذا؟(        

 لقلة عدد الطلبة المتقدميين
 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب      المكتبة :-

 
 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب      المعامل  :-

   )لماذا؟(      
توجد اجهزة مناسبة للقيام بابحاث علمية فى اغلب المجاالت الخاصة بعلم  

الفارماكولوجى و لكن بعض االجهزة تحتاج الى صيانة و قد تم ابالغ لجنة 
االجهزة بالكلية بذلك كما اقترح القسم انشاء وحدة ذات طابع خاص لدراسة 

 ى االن ال 2013حركية االدوية ولم يفعل هذا المقترح منذ سنة 
 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب      الحاسب اآللي :-

 )لماذا؟(        
توب كما توجد امكانية  ديث و جهاز البيوجد بالقسم جهاز كمبيوتر ح

اال ان عدد االجهزة ال يكفى للقيام باالتحاث العلمية  االنترنتشبكة لالتصال ب
الى جانب المهام االدارية و ال يتناسب مع عدد اعضاء هيئة التدريس بالقسم 
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و توجد بعض االجهزة الفديمة اللتى ال تتوافق مع البرمجيات الحديثة لذلك 
 من شركة   MP150طلب القسم تكهينها كما قدم القسم مقترح بشراء جهاز 

Biopac  لعرض و تحليل المعلومات 
 

مدي التعاون مع جهات االعمال -
 في توفير فرص التدريب للطالب :

تقدم بعض شركات االدوية كمية من منتجاتها كهدية للباحثين للقيام بابحاث 
 علمية على هذة المنتجات الدوائية

 

  



7 
 

 االسراع باجراءات انشاء وحدة حركية االدوية  أي متطلبات أخري للبرنامج :-

العمل على ازالة المعوقات االدارية التى تحول دون 

تسجيل جريجى كليات الصيدلة فى برنامج 

 الدراسات العليا لعلم الفارماكولوجيا االكلينيكية

 إدارة الجودة والتطوير : – 11
 
 فعال           إلي حد ما         غير فعال     نظام المتابعة لجوانب القصور :-

)لماذا؟(يتم تالفى اوجة القصور ولكن االجرأت 
 االدارية المتبعة بطيئة نعض الشىء

 مناسب           إلي حد ما     غير مناسب     إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة :-
االمتحانات و تتم كافة اجراءات القبول و )لماذا؟(

 التصحيح و النتائج طبقا للوائح الكلية و الجامعة
مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير -

 البرنامج :
 فعال

مالحظات المراجعين الخارجين فيما يخص -

 مخرجات البرنامج ومعايير القياس
 ال توجد

 مقترحات تطوير البرنامج : – 12
 
 ال يوجد / الساعات ( : هيكل البرنامج ) المقررات-
 ال يوجد مقررات جديدة :-
يتم اضافة المهارات المستحدثة الى المنهج بصفة  التدريب والمهارات :-

 مستمرة

 ال توجد مقترحات قطاع االعمال لتطوير البرنامج :
 مقرر البرنامج + رئيس القسم  المسئول عن التنفيذ :-
 2015-2014 وقيت التنفيذ :-

 

 المسئول عن البرنامج :           التوقيع :            التاريخ :      /         /        


