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 تقرير عن برنامج دراسي

 2/2014 13للعام األكاديمي
 

 ...........بنها جامعة: .........

 .................الطبكلية: ........
 

 معلومات أساسية   -أ 

 MD of cardiothoracic surgery اسم البرنامج :  -1

 جراحة قلب وصدر التخصص : -2
 سنة 2,5 عدد السنوات الدراسية : -3

 مقررات5/      ( عملي24(  نظري   + )18) د الساعات المعتمدة /عدد المقررات:عد -4

 :Complying with the faculty bylaw أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 االمتحانات النظرية:اللجان الثالثية 

 االمتحانات العملية:OSCE 

 االمتحانات الشفوية Viva cards   

 

 متاح          √□ ن  :نظام الممتحنين الخارجيي -6

 

 معلومات متخصصة   -ب 
 إحصائيات : -7

 17 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج: -

 %60 معدل النجاح في البرنامج )%(: -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلى  -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 سنوات( :

 ثابت         □ متزايد      √□

 تناقصم   □

 %  40عدد  ناجح       %     60عدد        نتائج االمتحان النهائي : -

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( :  -
  جيد جدا           امتياز                 

 

 مقبول            √جيـد              

 المعايير األكاديميـة : -8
 Academic standards of MD Program of المعايير األكاديمية المرجعية : -

cardiothoracic surgury, ( 1ملحق )بالتوصيف 

 (3ملحق رقم ( Achievement of program ILOS المعلومات والمفاهيم : -

 3...ملحق رقم ( Achievement of program ILOS  المهارات المهنية: -

 3..رقم ملحق( Achievement of program ILOS  :المهارات العامة  -
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طرق دعم الطالب  ) ذوى القدرات  -

 :المحدودة والمتميزين(
 نظام الساعات المكتبية بالقسم

 which المعايير القومية القياسية العامة لبرامج الدكتوراه معايير القياس المرجعية للبرنامج -
were issued by the National Authority for Quality 

Assurance & Accreditation  of Education  NAQAAE 

 2ملحق ))

.... 

 غير متوافر                               √□           دليل البرنامج  -

        متوافر     √□        نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -

   سنوي    √ □ 

 

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعليم
.......Achievement of programs ILOS by the 

programe courses 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج

عدم وجود آلية مستمرة للتواصل مع الباحث بصفة مستمرة لشرح . المعوقات اإلدارية والتنظيمية -

 . .المعوقات التى قد تظهر
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم :  -9

 Student feedback questionnaires for أدوات التقويم : -
evaluation of the courses. 

 

 Last week of  courses teaching المواعيد: -

 مالحظات المراجع الخارجي : -

 ) إن وجدت (

 مرفق تقرير المراجع الخارجى

 

 إلمكانات التعليمية : ا -10

 ‚25.:1 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هيئة  -

التدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقا  

 الحتياجات البرنامج :

  مناسب   √□

  

  إلى حد ما    √  □       المكتبة : -

 ...............االمكانيات غير متوافرة بشكل دائم....

 

  غير مناسبة √ □      المعامل : -
 .....................................عدم توافر التجهيزات...
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  غير مناسب  √ □      الحاسب اآللي: -
 .....................................عدم توافر التجهيزات...

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير  -

 :فرص التدريب للطالب 

ال توجد بشكل كبير وعبارة عن محاوالت ...

 ....................................فردية
 

 ................................................. أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

 إدارة الجودة والتطوير :  -11

 ...........مستمرةالنه يتم بصفة دورية فعال   √ □ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية  -

 والجامعة:
  مناسبة      √□

مدى فاعلية نظــام المراجعة الداخلية في   -

 تطوير البرنامج:
 ........................................فعال....

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما  -

 قياس:يخص مخرجات البرنامج ومعايير ال
 مرفق تقرير المراجع الخارجى .

 مقترحات تطوير البرنامج  :  -12

 ......كافية ومناسبة للبرنامج......... هيكل البرنامج ) المقررات / الساعات(:  -

 
 .................................ال تحتاج................ مقررات جديدة: -

 
ج الى زيادة ساعات التدريب والتواصل مع تحتا....... التدريب والمهارات: -

 ..........مؤسسات علمية
اضافة اليات جديدة للتواصل مع الباحثين لشرح ... مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج: -

 .معوقات البحث العلمى

 رئيس القسم المسئول عن التنفيذ : -

  التنفيذ :توقيت  -

 

                 التوقيع :                محمد خيرى عبد النبى \أ.د المسئول عن البرنامج :   

 التاريخ :    /    /

 


