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 تقرير عن برنامج دراسي
 0213/ 0214لمعام األكاديمي  

 
 ....بنها.....جامعة: 

 ..طب بشرىكمية: ......
 
 معمومات أساسية   -أ 

 برنامج الماجستير اسم البرنامج :  -1

 طب األطفال التخصص : -2
 شهر 18   عدد السنوات الدراسية : -3

 ( عممي 15(  نظري   + )   11 )  عدد الساعات المعتمدة / عدد المقررات: -4
 مقرارات 11

 لوثيقة األمتحانات المعتمدة من مجمس الكميةطبقا  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 لكفاية عدد اعضاء التدريس  غير متاح ■ نظام الممتحنين الخارجيين  : -6
 

 معمومات متخصصة   -ب 
2113دور مايو  إحصائيات : -7  

 21 قين بالبرنامج:عدد الطالب الممتح -

 % 42.85 معدل النجاح في البرنامج )%(: -
اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلى  -

 3األعداد الممتحقة بالبرنامج خالل آخر 
 سنوات( :

 ثابت       □ متزايد        □
 متناقص 

 9  عدد   نتائج االمتحان النهائي : -

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( :  -
 جيد جدا 4تياز             ام 1

 جيد 4

 
 المعايير األكاديميـة : -8
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 .....الخاصة بالقسم األكاديمية وثيقة المعايير المعايير األكاديمية المرجعية : -
..................................................1قممح.......ِ    

 Achievement of program ILOs بالبرنامج  ممحق المعمومات والمفاهيم : -

 Achievement of program ILOs بالبرنامج  ممحق المهارات المهنية: -

 Achievement of program ILOs  بالبرنامج ممحق :المهارات العامة  -

طرق دعم الطالب  ) ذوى القدرات  -
 :المحدودة والمتميزين(

االشتراك في برنامج الكمية لرعاية 
 ................................الطمبة

 المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة لبرامج قطاع الدراسات العليا معايير القياس المرجعية لمبرنامج -

Benchmark لجامعة   المعايير األكاديميةو 

AIIMS......  ِ.......بالبرنامج .2قوممح بالبرنامج,  3قممح 

     متوافر    ■      دليل البرنامج  -
 

        متوافر     ■        نظام المراجعة الدورية لمبرنامج   -
   سنوي     ■ 

مدى توافق الهيكل األكاديمي لمبرنامج  -
 مع المستهدف من التعميم

: مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج بالبرنامج  5ملحق 

  الدراسى  )مصفوفة المقررات مع البرنامج(

 

 .................زيادة اعداد المتقدمين لمبرنامج....... رية والتنظيميةالمعوقات اإلدا -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعميم :  -9

 Student feedback questionnaires أدوات التقويم : -

 Last week of the program المواعيد: -

 مالحظات المراجع الخارجي : -
 

 ملحق ...كما في تقرير المراجع.صميحات المطموبةتم اجراء الت

 
 اإلمكانات التعميمية :  -11
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نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  -
 الطالب 

 مناسبة

مدى مالءمة تخصصـات أعضـاء هيئـة  -
التــــــدريس وتوزيــــــع األعبــــــاء عمــــــيهم طبقــــــًا 

 الحتياجات البرنامج :

 مناسب   ■

 إلى حد ما      ■ المكتبة : -
 

 إلى حد ما      ■ المعامل : -
 ............................معمل المهارات............

 غير مناسب )لماذا؟( ■ الحاسب اآللي: -
 ...............................يحتاج لمتحديث.........

مـــدى التعـــاون مـــع جهـــات األعمـــال فـــي  -
 توفير فرص التدريب لمطالب :

Stakeholders' questionnaires  

 

 .......................................اليوجد.......... أي متطمبات أخرى لمبرنامج: -
................................................. 

 إدارة الجودة والتطوير :  -11

(  غير فعال )لماذا؟ □إلى حد ما      □فعال        ■ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -
....................................... 

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكمية  -
 والجامعة:

غير مناسبة )لماذا؟(  □إلى حد ما      □مناسبة      ■
........................................ 

ـــام المراجعــة الداخميــة   - مــدى فاعميــة نظـ
 في تطوير البرنامج:

 .........................................جيد وفعال
................................................. 

مالحظـــات المـــراجعين الخـــارجيين فيمـــا  -
يخـــــــــص مخرجـــــــــات البرنـــــــــامج ومعـــــــــايير 

 القياس:

ال توجد هذا العام وسوف يفعل العام .......
 ..........................................القادم

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

 مقترحات تطوير البرنامج  :  -12
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هيكل البرنامج ) المقررات /  -
 الساعات(: 

 ....................................كافي.............
................................................. 

 .......................................اليوجد.......... مقررات جديدة: -
 

نعمل عمي زيادة التدريب عمي مختمف   التدريب والمهارات: -
 .........................................المهارات

 

مقترحات قطاع األعمال لتطوير  -
 البرنامج:

وسوف تفعل من العام ...التوجد........
 ......................................القادم

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

 د.غادة سعد المسئول عن التنفيذ : -

 العام القادم التنفيذ :توقيت  -

 

 1024/   7/ 31التاريخ :       التوقيع :                 المسئول عن البرنامج :   

 ا.د.ايمان عبد الرحيم


