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 توراة أمراض القمب واألوعية الدمويةدك تقرير عن برنامج
 2013/ 2014  :لمعام األكاديمي

 
 ىابن: جامعة

البشرى  الطب: كمية
 

معمومات أساسية    -أ 
 Doctorate of cardiology : اسم البرنامج  -1

 Cardiology :التخصص  -2
 Two years & Half  (5 Semesters) :عدد السنوات الدراسية  -3
 Total hours of program =   60 credit hours :عدد المقررات/ عدد الساعات المعتمدة  -4

- Theoretical  ======   12 credit hours 

- Practical & clinical == 18 credit hours 

- Log book : 15  credit hours 

- Thesis ============: 15 credit hours 

 
 :Complying with the faculty bylaw :لممتحنينأسس تشكيل لجان ا -5

but we need to apply the following strategies: 

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

  clinical examination: OSCE systems.  

 

 احمت √ :نظام الممتحنين الخارجيين   -6
 

 معمومات متخصصة   -ب 
:إحصائيات  -7  
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 12 :عدد الطالب الممتحقين بالبرنامج -

 % 50 )%(:معدل النجاح في البرنامج  -

منسوبة إلى األعداد ) اتجاه االلتحاق بالبرنامج  -
 ( :سنوات 3الممتحقة بالبرنامج خالل آخر 

 متزايد  √
 

                                                 %50  راسب   6 عدد  ,%   50 جحنا  6عدد       :نتائج االمتحان النيائي  -

 فى برنامج الدكتوراة ال يوجد تقديرات لمنجاح            ) % ( :توزيع تقديرات النجاح   -

 
 :المعايير األكاديميـة  -8
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  Academic Reference Standards (ARS) :المعايير األكاديمية المرجعية  -

of the Doctorate Program of 

Cardiovascular medicine, approved in 

department council  

date    03 / 09  / 2013, and in faculty council date 

   25 /09 / 2013. 

 مرفق بتىصيف البرنامج

 
  Achievement of program ILOs :المعمومات والمفاىيم  -

مجمرفق بتىصيف البرنا  

). 

  Achievement of program ILOs :الميارات المينية -

 مرفق بتىصيف البرنامج

). 

  Achievement of program ILOs :الميارات العامة  -

 مرفق بتىصيف البرنامج

. 

ذوى القدرات المحدودة ) طرق دعم الطالب   -
 :(والمتميزين

- There is a system for academic support which 

includes the following: 

1. The youth care office (responsible for 

supporting the students socially, mentally, 

physically, and psychologically). 

2. The office hour's system. 
  معايير القياس المرجعية لمبرنامج -

(لدكتىراةاة درج)لبرامج الدراساث العليا العامت المعايير القياسيت       ( a) 
(   2009مارس )    , which were issued by the National 

Authority for Quality Assurance & Accreditation  of 

Education  NAQAAE  

 العامتالمعايير األكاديميت للبرنامج مع المعايير القياسيت  مصفىفت

 

                  غير متوافر              □       دليل البرنامج  -

 سنوي  √متوافر     √        نظام المراجعة الدورية لمبرنامج   -
 Internal committee consists of well qualified staff 

members, reviewing the program and its courses. 

 سنوى 

  مرفق تقرير المراجع الداخلى و الخارجى للبرنامج 

 Achievement of program ILOs by the programكاديمي لمبرنامج مع مدى توافق الييكل األ -
courses  
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 مصفىفت المعارف والمهاراث للبرنامج الدراسى المستيدف من التعميم
  Inadequacy of infrastructure in department to support المعوقات اإلدارية والتنظيمية -

learning methods. 

 Not all textbook references mentioned in the course 
specifications are available. 

 : تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعميم  -9

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

 

  Last week of program :المواعيد -

: خارجي مالحظات المراجع ال -
 (إن وجدت ) 

 Unavailable, but it will be applied and 
activated in the following versions 

 
 : اإلمكانات التعميمية  -10

  1.78:  1 نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالءمة تخصصات أعضاء ىيئة التدريس  -
 :امج وتوزيع األعباء عمييم طبقًا الحتياجات البرن

 مناسب   □
 

إلى حد ما       □ :المكتبة  -
 

 مناسبة □ : االقسام الفرعية لقسم القمب -

ال يتوفر عدد من أجيزة الكمبيوتر يتناسب مع :  غير مناسب □ :الحاسب اآللي -
 .الحد األدنى لممطموب

مدى التعاون مع جيات األعمال في توفير فرص  -
 :التدريب لمطالب 

 Stakeholders' questionnaires. 

 

 اليوجد :أي متطمبات أخرى لمبرنامج -

 : إدارة الجودة والتطوير  -11
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إلى حد ما  □ :نظام المتابعة لجوانب القصور  -   

 Internal committee consists of well qualified staff 
members, reviewing the program and its courses.    

 إلى حد ما     □ :ح وقوانين الكمية والجامعةإجراءات تطبيق لوائ -

 الغياب و الحضور لمطالب غير مفعمة آلية 
 كتيب العممى لمطالب غير مفعل logbook 

مدى فاعمية نظــام المراجعة الداخمية في تطوير   -
 :البرنامج

إلى حد ما  □   

 Internal committee consists of well qualified staff 
members, reviewing the program and its courses. 

 للبرنامج  مرفق تقرير المراجع الداخلى
مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص  -

 :مخرجات البرنامج ومعايير القياس

 

- Unavailable, but it will be applied and 
activated in the following versions 

 : مقترحات تطوير البرنامج   -12
اسس و ( و الخاصة العامة )القمب امراض مقرر تفصيل  (: الساعات/ المقررات ) يكل البرنامج ه -

صوى بالمخرجات التعميمية ألىميتو الق  أمراض القمب
 .المستيدفة لمبرنامج

  :مقررات جديدة -

 .اضافة مقرر االحصاء لمجزء االول .1

 ت الصوتية لمقمببوحدة الموجاتفعيل تدريب األطباء  .1 :التدريب والميارات -
logbook 

 logbookبوحدة قسطرة القمب تفعيل تدريب األطباء  .2

 logbookبوحدة رعاية القمب المركزة تفعيل تدريب األطباء   .3

بوحدة القسم الداخمى لقسم القمب تفعيل تدريب األطباء  .4
logbook 

 Stakeholders' questionnaires, which will be applied in :مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج -
the following program versions 

 رئيس مجمس القسم+ مقرر البرنامج  :المسئول عن التنفيذ  -

 2016-2014 :التنفيذ توقيت  -
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 16/08/2014:   التاريخ                              :  التوقيع                            :المسئول عن البرنامج    

Prof. Dr. Khaled El Rabbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


