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 تقرير عن برنامج دراسي

 4236/     4235للعام األكاديمي     

 بنها جامعة:

 لطب البشرياكلٌة: 

 أساسٌة   معلومات-أ 

 MD degree in radio-diagnosis  البرنامج: اسم-1

 Diagnostic and interventional radiology التخصص:-2
 Two and half years (5 semesters) الدراسٌة:السنوات  عدد-3

 1st part (156 hours) الساعات المعتمدة / عدد المقررات: عدد-4

2
nd

 part (630 hours) 

 

 :Complying with the faculty bylaw تشكٌل لجان الممتحنٌن: أسس-5

 The theoretical examination: the 
examiner board should be formed of two 
staff members.  

 Practical examination (spot and long 
cases) 

 Oral examination 

 

 متاح √ نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن  : -6

 

 متخصصة   معلومات-ب 
إحصائٌات:-7  

 23 عدد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج: -

 %65 معدل النجاح فً البرنامج )%(: -

إلى األعداد  )منسوبةاتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 (:سنوات 3امج خالل آخر الملتحقة بالبرن
 متزايد √

 راسب  8ناجح     عدد  7عدد          النهائً:نتائج االمتحان  -

                       غٌاب 8عد    

 )%(:توزٌع تقدٌرات النجاح   -
  جٌد جدا     1      امتٌاز        1         

 

 مقبول    1       جٌـد    4          

 

  كادٌمٌـة:األ المعاٌٌر-8
 Academic Standards of Master Program of المرجعٌة:المعاٌٌر األكادٌمٌة  -

diagnostic and interventional radiology 

 .(ملحق بالتوصيف) Achievement of program ILOs والمفاهٌم:المعلومات  -
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) Achievement of program ILOs المهارات المهنٌة: - فملحق بالتوصي ). 

 .(ملحق بالتوصيف) Achievement of program ILOs العامة:المهارات  -

القدرات المحدودة  الطالب )ذويطرق دعم  -

 :والمتمٌزٌن(
. There is a system for academic support mainly 

the office hour's through application of 

system............................................ 

  معاٌٌر القٌاس المرجعٌة للبرنامج -

(اهردكتواللبرامج الدراسات العليا )درجة العامة المعايير القياسية       (a) 
(   9002)مارس    , which were issued by the National 

Authority for Quality Assurance & Accreditation  of 

Education  NAQAAE .( بالتوصيف لحق  ).   
B) External references standard (Benchmarks) is 

available in this program ( بالتوصيف ملحق ).     
 متوافر     □      دلٌل البرنامج  -

   متوافر     □        نظام المراجعة الدورٌة للبرنامج   -

  

مدى توافق الهٌكل األكادٌمً للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعلٌم

Achievement of program ILOs by the program 

courses 

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

 
  التعلٌم:طالب لقٌاس مدى اكتساب المستهدف من  تقوٌم-9

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

 

 At end of programme المواعٌد: -

 الخارجً:مالحظات المراجع  -

 وجدت( )إن

 ملحق بالتوصٌف تقرٌر المراجع الخارجً

 

  التعلٌمٌة: اإلمكانات-11

 1:3 نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء هٌئة  -

رٌس وتوزٌع األعباء علٌهم طبقا  التد

 البرنامج:الحتٌاجات 

 مناسب  □

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

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

 مناسب   □ المكتبة: -
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 حد ما     إلى □ المعامل: -
 

دمة مناسبة )يوجد أكثر من تسعة أجهزة حاسب الي لخ □ الحاسب اآللً: -
 البرنامج مجهزة بحاالت ومراجع لممراجعة والفهم(

مدى التعاون مع جهات األعمال فً توفٌر  -

 للطالب:فرص التدرٌب 

 ال ٌوجد

 

  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

  والتطوٌر:الجودة  إدارة-11

 فعال        □ نظام المتابعة لجوانب القصور:  -

 
الكلٌة إجراءات تطبٌق لوائح وقوانٌن  -

 والجامعة:
 مناسبة      □

مدى فاعلٌة نظــام المراجعة الداخلٌة فً   -

 تطوٌر البرنامج:

  فعال: □
a.  انبرايج  وانًقرراث تىصٍفنهبرايج تراجع نجنت انًراجعت انذاخهٍت

 وانًقرراث سنىٌا

b. تقارٌرها انى انقسى ألجراء انتعذٌالث انًطهىبت وٌتى ارسال  

 
لخارجٌٌن فٌما مالحظات المراجعٌن ا -

 ٌخص مخرجات البرنامج ومعاٌٌر القٌاس:

 ملحق بالتوصٌف تقرٌر المراجع الخارجً

  البرنامج:تطوٌر  مقترحات-12

تفهٍص عذد ساعاث اانجسء انثانً ين انًاجستٍر يع عذو االخالل بانًحتىي  / الساعات(:  )المقرراتهٌكل البرنامج  -

 انعهًً 

 انعهًٍت عهً حاالث األشعت انًختهفتزٌادة عذد ساعاث انًناقشاث 

ادخال طرق فعانت جذٌذة نتسهٍم عرض انحاالث انًختهفت نجًٍع طالب 

 انبرنايج ين بٍنها وسائم عرض تكنىنىجٍت جذٌذة

  مقررات جدٌدة: -
 تفعٍم دور ورش انعًم فً انبرنايج التدرٌب والمهارات: -

مقترحات قطاع األعمال لتطوٌر  -

 البرنامج:
 

 مقرر البرنامج + رئيس مجمس القسم التنفٌذ:المسئول عن  -

2116-2114 التنفٌذ:توقٌت  -  
 

 


