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 جراحة العظام الماجيستيرتقرير عن برنامج 

 2014/ 2013للعام األكاديمي   

 

 بنها: .جامعة

قسم جراحة العظام /الطب : كلٌة
 

 

معلومات أساسٌة    -أ 

 ماجٌستٌر : اسم البرنامج  -1

 جراحة العظام :التخصص  -2
 عام 2 :عدد السنوات الدراسٌة  -3

 مقررات 9/  عملً(   28+ ) نظري   (   16)  :قرراتعدد الم/ عدد الساعات المعتمدة  -4

أساتذة  3تشكل لجنة بمجلس القسم من  :أسس تشكٌل لجان الممتحنٌن -5

( سوير زاهدد .ا – الحسينً هصطفًد .أ – هانً بسيىنًد .أ)

 OSCE system:اهححانات عولية 

كروت الشفىي :اهححانات شفىية 

 

 متاح          □ :نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن   -6

 

 معلومات متخصصة   -ب 
:إحصائٌات  -7  

 97 :عدد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج -

 %65 )%(:معدل النجاح فً البرنامج  -

منسوبة إلى ) اتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 ( :سنوات

  متزاٌد       □

 

                                   راسب% 35نجاح    عدد  % 65عدد  : جزء ثانى  : نتائج االمتحان النهائً -

 ) % ( :توزٌع تقدٌرات النجاح   -
  جٌد جداًا  % 50    امتٌاز     2%        

 

 مقبول  %8   جٌـد     40%       

 

 :المعاٌٌر األكادٌمٌـة  -8
 Academic Reference Standards (ARS) of Master (( :المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة  -

Program of Orthopaedic surgery department  , 
approved in department council no (261) date   4  / 

10/ 2014, and in faculty council 

 



 (15)نموذج رقم                                                                

  

 2 

 2ملحق ) Achievement of program ILOS :المعلومات والمفاهٌم  -

 .............................................(.بالتوصٌف

 ...(.بالتوصٌف 2ملحق ) Achievement of program ILOS . :المهارات المهنٌة -

 2ملحق ) Achievement of program ILOS ... :المهارات العامة  -

 .............................................(.بالتوصٌف

ذوى القدرات ) طرق دعم الطالب   -

 :(محدودة والمتمٌزٌنال
...The office hour system 

 ........................................................................... معاٌٌر القٌاس المرجعٌة للبرنامج -

a)Reference standard which were issued by the 
National Authority for QualityAssurance 
&Accreditation of Education NAQAAE  

بالتوصٌف ( 3ملحق )

. )  External references standards (Benchmarks): 

 المرجعية الخارجية معاييرال
External reference points/benchmarks are 

selected to confirm the appropriateness of the 
objectives, ILOs of the program. (( 2ملحق 

. 

                              متوافر      غٌر □      البرنامج  دلٌل -

      متوافر      □        نظام المراجعة الدورٌة للبرنامج   -

 سنوي     □ 

  مرفق تقرٌر المراجع الخارجى للبرنامج

مدى توافق الهٌكل األكادٌمً للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعلٌم
Achievement of programe ILOS by the programe  

)courses بالتوصٌف 5ملحق )

÷........................................................................... المعوقات اإلدارٌة والتنظٌمٌة -

Inadequacy  of infrastructure to support learning 
method 

Not all textbook references mentioned in the course 
specifications are available 

..... 

 : تقوٌم طالب لقٌاس مدى اكتساب المستهدف من التعلٌم  -9
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استبٌان لرضاء الطالب فى منتصف و مع نهاٌة البرنامج التعلٌمى (1 :أدوات التقوٌم  -

 .هحابعة دورية باهححانات لحقيين هدي اسحيعاب الطالب(2

 صف و مع نهاٌة البرنامج التعلٌمىفى منت( 1 :المواعٌد -

 هع نهاية كل جسء هن الدراسة( 2

: مالحظات المراجع الخارجً  -

 (إن وجدت ) 

 ................مرفق تقرٌر المراجع الخارجى..

 

 : اإلمكانات التعلٌمٌة  -10

 طالب 5عضو هٌئة تدرٌس لكل  نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس إلى الطالب  -

تخصصات أعضاء هٌئة مدى مالءمة  -

التدرٌس وتوزٌع األعباء علٌهم طبقاًا 

 :الحتٌاجات البرنامج 

( لماذا؟)مناسب   □

: تعدد تخصصات أعضاء هٌئة التدرٌس فى جراحة العظام مثل 

, الحوادث , المناظٌر , المثبتات الخارجٌة , الٌد , جراحات األطفال 

العمود الفقرى  

 .دريس الوطلىبةساعدت علً اسحيفاء جويع نقاط الث

( لماذا؟)مناسب      □ :المكتبة  -

توافر مراجع علمٌة متمٌزة بمكتبة القسم تساعد الطالب على البحث .

 .و استنباط المعلومات

 

( لماذا؟)مناسبة      □ :المعامل  -

العملٌات بالقسم ٌومٌا و توافر فرص التعلم للطالب تحت اشراف .

 .أعضاء هٌئة التدرٌس

( لماذا؟)غٌر مناسب  □إلى حد ما     √ □مناسب      □ :اآللً الحاسب -

 ...................................ال ٌتناسب مع كل المطلوب.....

مدى التعاون مع جهات األعمال فً توفٌر  -

 :فرص التدرٌب للطالب 

 

 

عد على سهولة االطالع و تحتاج الى توافر مكتبة الكترونٌة بالقسم تسا :أي متطلبات أخرى للبرنامج -

 .متابعة األبحاث و الرسائل العلمٌة بالقسم

 : إدارة الجودة والتطوٌر  -11

 فعال  □ :نظام المتابعة لجوانب القصور  -

عن طريق لجنة الوراجعة الداخلية للبراهج والوقررات 

 

إجراءات تطبٌق لوائح وقوانٌن الكلٌة  -

 :والجامعة
 ........................................مناسبة      □

مدى فاعلٌة نظــام المراجعة الداخلٌة فً   -

 :تطوٌر البرنامج
 فعال

بالوراجعة وارسال الحقارير  لجنة الوراجعة الداخلية للبراهج والوقرراتجقىم  

 الً االقسام الجراء الحعديالت

مالحظات المراجعٌن الخارجٌٌن فٌما  -

 :اٌٌر القٌاسٌخص مخرجات البرنامج ومع
 مرفق تقرٌر المراجع الخارجى
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 : مقترحات تطوٌر البرنامج   -12

 ...حذف بعض المقررات الغٌر مطلوبة.... (: الساعات/ المقررات ) هٌكل البرنامج  -
. 

 ................................................. :مقررات جدٌدة -
 .ٌبزٌادة فرص التدر :التدرٌب والمهارات -
مقترحات قطاع األعمال لتطوٌر  -

 :البرنامج
 اجهزة جدٌدة .توفٌر ....

 
 مقرر البرنامج ورئٌس القسم :المسئول عن التنفٌذ  -

 2016-2014 :التنفٌذ توقٌت  -

 

 

 

 2014/ 12/ 29:التارٌخ            :  التوقٌع      الحسٌنى مصطفىد .أ:المسئول عن البرنامج 

 


