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معلومات أساسية    -أ 

 المقرر  اسم-1
Diploma of general  surgery 

  
 

 General Surgery  التخصص-2

 One and half year عدد السنوات الدراسية-3

 عملي  (90)+ نظري     (20) المعتمدة   الساعات-4

 المتبع الختيار لجنة االمتحانات   النظام-5

Complying with the university law and bylaw 

اسماء اللجنة الثالثية 
 

1. Prof. Dr. : Mohammed Mokhtar 

Elshahawy 

2. Prof. Dr. : Hassan Kamal Elsewainy 

 
3. Prof. Dr. : Mohammed Moustafa Abdel 

Wahab 

 

 

 متوافر المراجعة الخارجية لالمتحان   نظام-6

 القائمين بالتدريس   عدد-7

Number of teaching staff categories 53(22 
Professors, 3 Assistant professors, 11      
Lecturers and assistant staff 17 ) 

 

 

 
 
 
 متخصصة   معلومات-ب 



  متخصصة معلومات-ب 

 

 :األكبدًَُـخ انًؼبَُش-8

 ومجلس 2013 يونيوتم اعتماد المعايير األكاديمية للبرنامج في مجلس قسم  :انًشجؼُخانًؼبَُش األكبدًَُخ  -

بالتوصيف ملحق .  2013كلية 

 ملحق بالتوصيف Achievement of program ILOs :وانًفبهُىانًؼهىيبد  -

 ملحق بالتوصيف Achievement of program ILOs :انًهبساد انًهُُخ -

 ملحق بالتوصيف Achievement of program ILOs :انؼبيخانًهبساد  -

انمذساد انًذذودح  روٌ)انطالة طشق دػى  -

 :(وانًزًُضٍَ
The office hour's system. 

 :Reference standard يؼبَُش انمُبط انًشجؼُخ نهجشَبيج -

A) الذراسات العليا  لبرامجالعامة المعايير القياسية 

  

Generic academic standards, which were issued by the 

National Authority for Quality Assurance & Accreditation       

مارس )المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العليا  ملحق بالتوصيف    

2009)  

B) external references standard ف البرنامجمرفق بتوصي  

                      (  عُزى رىفُشِ نهجشايج انمبديخ)يزىافش غُش   دنُم انجشَبيج  -

  يزىافش       َظبو انًشاجؼخ انذوسَخ نهجشَبيج   -

   ٌعُى 

Internal & external evaluators ٍيشفك رمشَش انًشاجغ انذاخهٍ وانخبسج 

  

يغ  يذي رىافك انهُكم األكبدًٍَ نهجشَبيج -

 انًغزهذف يٍ انزؼهُى

Achievement of program ILOs by the program courses  ( يشفك

 (ثبنزىطُف

 ال َىجذ انًؼىلبد اإلداسَخ وانزُظًُُخ -

  :انزؼهُىطالة نمُبط يذي اكزغبة انًغزهذف يٍ  رمىَى-9



  Student feedback questionnaires for evaluation of the :انزمىَىأدواد  -

courses. 

 

  Last week of the program :انًىاػُذ -

    يشفك رمشَش انًشاجغ انخبسجٍ :انخبسجٍيالدظبد انًشاجغ  -

 

 

:انزؼهًُُخ اإليكبَبد-10  

   Student / staff  ratio : 34/5 َغجخ أػضبء هُئخ انزذسَظ إنً انطالة  -

يذي يالءيخ رخظظبد أػضبء هُئخ انزذسَظ  -

 :انجشَبيجورىصَغ األػجبء ػهُهى طجمبً الدزُبجبد 

 يُبعت  

 

( رى رطىَشهب ورخظُض لبػخ خبطخ ثهب وفمب نًطبنت انطالة) حيُبعت :انًكزجخ  -

     ال َىجذ :انًؼبيم  -

 اعت يغ انذذ األدًَ نهًطهىةال َزىفش ػذد يٍ أجهضح انكًجُىرش َزٍ :يُبعتغُش  :انذبعت اِنٍ -

 وال رزىافش خذيخ االَزشَذ 

يذي انزؼبوٌ يغ جهبد األػًبل فٍ رىفُش فشص  -

 :انزذسَت نهطالة 

Stakeholders' questionnaires, which will be applied in the 

following program versions 

 

  

 

أخاللُبد  -1: ح يمشسٍَ فٍ انجضء األول انجشَبيج ثذبجخ إنً إضبف  :أٌ يزطهجبد أخشي نهجشَبيج -

طشق انجذث انؼهًٍ واإلدظبء انطجٍ ورى رمذَى  -2انجذث انؼهًٍ و 

 طهت ثزؼذَم الئذخ انذساعبد انؼهُب

  :وانزطىَشانجىدح  إداسح-11



 : فؼبل  :َظبو انًزبثؼخ نجىاَت انمظىس  -

اء رؼمذ اجزًبػبد دوسَخ ثىدذح انجىدح رضى يُغمٍ انجشايج و أػض .1

نجُخ انًشاجؼخ انذاخهُخ 

َزى ػًم صَبساد نأللغبو ثشكم دوسٌ نزفمذ جىاَت انمظىس وطشق  .2

يؼبنجزهب 

 رشاجغ نجُخ انًشاجؼخ انذاخهُخ رىطُف انجشايج وانًمشساد عُىَب .3

إجشاءاد رطجُك نىائخ ولىاٍَُ انكهُخ  -

 :وانجبيؼخ

      يُبعجخ 

يذي فبػهُخ َظــبو انًشاجؼخ انذاخهُخ فٍ   -

 :وَش انجشَبيجرظ

ودذح انجىدح إلثذاء  يهظ انمغى و رزى يشاجؼخ انجشَبيج يٍ لجم: فؼبل 

 حانجبيؼٍ ػىاويالدظبرهى وانزٍ رُؼكظ إَجبثُب ػهً رطىَش انجشَبيج نأل

 حانًمجم

يالدظبد انًشاجؼٍُ انخبسجٍُُ فًُب َخض  -

 :يخشجبد انجشَبيج ويؼبَُش انمُبط

 (قيشف)يشفك رمشَش انًشاجغ انخبسجٍ 

  :انجشَبيجرطىَش  يمزشدبد-12

 (: انغبػبد/  انًمشساد)هُكم انجشَبيج  -

: َضبف نهجضء األول يمشساٌ جذد :يمشساد جذَذح -

أخاللُبد انجذث انؼهًٍ   -1

  طشق انجذث انؼهًٍ واإلدظبء انطجٍ -2 

 (رى رمذَى يمزشح نزؼذَم الئذخ انذساعبد انؼهُب)

ػًم ػهً رذغٍُ انزذسَجبد انؼًهُخ يٍ خالل انذسوط انؼًهُخ جبسٌ ال :انزذسَت وانًهبساد -

 وركثُف وسػ انؼًم

 Stakeholders' questionnaires, which will be applied in :يمزشدبد لطبع األػًبل نزطىَش انجشَبيج -

the following program versions 

 مجلس القسم+ مقرر البرنامج  :انًغئىل ػٍ انزُفُز  -
 2015-2014 :انزُفُز َذ رىق -

 
Course Coordinator: Prof Dr Mohammed Mokhtar 

 
 

 


