القواعد المنظمة لالمتحانات التحريرية والشفوية بكلية الطب
البشرى -جامعة بنها
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أوالا :االمتحان التحريرى

 -1إجراءات وضع األسئلة
ا -تشكيل لجنة وضع االسئلة
لجنة ثالثية لإلمتحان التحريرى من ثالثة أساتذة من العاملين ،يوافق عليهم رسميا ا فى مجلس القسم.
 رئيس القسم
 اثنان من االساتذة الذين قاموا بالتدريس فى الفصل الدراسى المعنى على أن يكون أحدهم على
االقل حاصل على التدريب الخاص بتقييم الطالب
ب -نطاق األسئلة
يتم تقسييم المخرجيات التعليميية المسيتهدفة عليى السيادة األسياتذة واضيعى األسيئلة بحييز يلتيمم كيل مينهم
بتغطيتها فى مجموعة األسئلة المقترحة التى يقدمها لرئيس القسم لضمان شمولية االمتحان
ج -مشاركة أعضاء هيئة التدريس
يقوم كل عضو هيئة تدريس اشترك فى التدريس والمحاضرات بتحضير عدد وافى من االسئلة فى المقرر
الذى قام بتدريسة ( الحد االدنيى  11أسيئلة موقعيا عليهيا مين عضيو هيئية التيدريس وتسيلم ليرئيس
القسم فى مظروف مغلق قبل االمتحان بأسبوع على األقل .
د -دور ومسئولية اللجنة الثالثية
تقوم اللجنة الثالثية بصياغة االمتحان من واقع أسئلة أعضاء هيئة التدريس عليى أن تتأكيد مين أن صييغة
كل سؤال واضحة تماما ا بالنسبة للطالب وتكون مسئولة عن سريته .
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 -2نوعية األسئلة


ال تقتصر نوعية األسئلة على األسئلة القصيرة الموجهة ،بل يجب أن تحتوى على أسئلة MCQ
على أن يكون هذا البند إلماميا ا لجميع األقسام العلمية



بالنسبة لألقسام اإلكلينيكية واألكاديمية ذات االمتداد اإلكلينيكى ( مثيال :الميكروبيوليوجى -الطفيلييات-
الباثولوجى -الفارماكولوجى  ،يجب ان تحتوى الورقة االمتحانية على سؤال من نوعيية دراسية حالية
على أن يكون هذا البند إلماميا ا أيضا ا لجميع األقسام المذكورة



بالنسبة لطالب البكالوريوس يمنع وضع األسئلة من نوعية األسئلة المقالية الطويلة



يمكن لكل قسم علمى إضافة نوعيات أخرى من األسئلة ،مالئمة لطبيعية الميادة العلميية باإلضيافة إليى
النوعيات اإللمامية



قاعدة عامة :يلتمم القسم بتدريب الطيالب عليى أى نوعيية أسيئلة جدييدة مقيرر إدخالهيا بامتحيان خير
العام الدراسى أثناء العام من خالل امتحانات تجريبية ال تحتسب درجاتها ضمن المجموع العام للطالب



ا
بداية من العام الدراسى  2111/2111فيى إعيداد بنيوك أسيئلة لجمييع النوعييات
يبدأ كل قسم علمى
التى يمكن أن تتضم نها الورقة االمتحانية التحريريية عليى أن ييتم تجدييد هيذن البنيوك واإلضيافة إليهيا
والخصم منها كل عام تبعا ا مع مراعاة مستجدات التطور العلمى بكل تخصص

 -3مواصفات األسئلة


تشمل االسئلة كل محتويات المقرر.



تتوافق نسبة االسئلة مع عدد المحاضرات التى درست فى كل جمئية.



تقيس االسئلة مستويات المعرفة والتفكير المختلفة.



تكتب درجات االسئلة الفرعية فى ورقة االسئلة.



يراعى الممن المحدد لإلجابة عند تحديد عدد األسئلة اإلجبارية



يمنع وضع أسئلة مفتوحة النهايات لطالب المرحلة الجامعية األولى ( البكالوريوس

 -4شكل الورقة االمتحانية


تلتمم جميع األقسام العلمية بالفورم الموحد لورقة االمتحان والمحدد به كيفية كتابة األسئلة من حييز
التنسيق ونوع الخط وحجم البنط
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يسلم لكل قسم علمى نسخة إلكترونية من الفورم الموحد ببداية العام الدراسى للكتابة عليها مباشر اة

 -5تقييم األسئلة


يتم تشكيل لجنة متابعة داخلية فى كل قسم من ثالثية مين أعضياء هيئية التيدريس بالقسيم وتكيون هيذن
اللجنة مسئولة عن تنظيم أعمال االمتحانات وتصحيح أوراق االجابة النظرية .



يتم وضع نموذج إجابة لجميع أسئلة االمتحان على أن يلتمم كل المصححين به



يتم توميع درجات كل جمئية من أجماء السؤال فى نموذج االجابة ليلتمم به كل المصححين.



يفضل أن يقوم عضو واحد أو عدد من االعضاء بتصحيح نفس السؤال بجميع أوراق اإلجابة.



يعد األستاذ واضع السؤال نموذج اإلجابة الخاص به على أن يلتمم بمحتوى الكتاب العلمى للقسيم إن
وجد أو بما تم تدريسه أثناء المحاضرات النظرية أو العملية ( عليى أن يكيون موثقيا ا مين قبيل إن ليم
يوجييد و تييتم مراعيياة العمييق المعرفييى المطلييوب و المناسييب لكييل مرحليية دراسييية تييدرجا ا ميين طييالب
البكالوريوس،الدبلوم ،وحتى طالب الدكتورارن

 -6تقييم االمتحان


تشكل لجنة تقيويم داخليية بكيل قسيم مين أقيدم خمسية أسياتذة مين غيير واضيعى أسيئلة االمتحيان محيل
التقويم على أن تعلن لطالب المرحلة ،يكون من مهامها :



تقويم االمتحان التحريرى من حيز االلتمام بمواصفات الجودة السابق ذكرها



التأكد من تغطية جميع المخرجات التعليمية المستهدفة من خالل إعداد مصفوفة لتوثيق استقصاء كيل
مخرج تعليمى فى أسئلة االمتحان التحريرى بأنواعها



استقبال شكاوى الطالب بشأن كل ما يخص االمتحان



من واقع كل ما سبق ،تقدم تقريراا مفصالا لرئيس القسم متضيمنا ا اليرأى العلميى فيى جيودة االمتحيان،
الممارسات الجيدة وكيفية تعميمها ،نقاط الضعف واقتراحات تحسينها



بعد فحص التقرير  ،يقرر مجلس القسم اإلجراءات التصحيحية التى ينبغى اإللتيمام بهيا مسيتقبالا وييتم
إثبات ذلك بتقرير المقرر السنوى للقسم

4

)(Attitudes, Skills, Knowledge

Rating scale

Blueprint matrix

ثانيا ا :االمتحان الشفوى

لجان االمتحان الشفوي


يشترك فى اإلمتحان الشفوى جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.



يدعى لالمتحان الشفوى أعضاء هيئية التيدريس مين الخيارج بحييز اليمييد عيددهم عين األعضياء مين
الداخل .



تتكيون لجنية الشيفوى مين عضيوين مين أعضياء هيئيية التيدريس فيى نفيس اللجنية ويشيتركان معيا ا فييى
التقييم ويحسب للطالب متوسط مستوى الدرجة.

تقدير درجة الشفوي


تقسم درجات الشفوى إلى  :4معلومات ،مهارات ،سلوكيات بنسبة  1:1:2على الترتيب .



بالنسبة للنمط السلوكى :يتفق أعضاء مجلس القسم على النمط السلوكى المرغيوب و غيير المرغيوب
بالنسبة للطالب وتوثق هذن األنماط بمحضر االجتماع الرسمى لمجلس القسم ،و يشترط إعالم الطالب
بجميييع الوسييائل المتاحيية بالسييلوكيات المقبوليية وغييير المقبوليية قبييل بداييية احتسيياب درجييات للسييلوك
باالمتحان الشفوى خر العام.



بالنسبة للمستوى المعرفى للطالب  :يتفق مجلس القسم عليى مييمان تقيدير اإلجابيات تبعيا ا للمسيتهدف
من المرحلة الدراسية :بمعنى إذا سئل طالب البكالوريوس عن أسباب حالة مرضية مثالا يتفق مجليس
القسم على أن ثالثة أسباب شائعة مثالا تكفى لنيل الدرجة النهائية بالنسيبة للطاليب بينميا يحصيل عليى
نصف الدرجة إذا ذكر سببين فقط وربعها إذا ذكر سببا ا واحداا وصفر إذا لم يذكر أى سبب ويوثق هذا
الميمان التقديرى فى مجلس القسم السابق لالمتحان الشفوى مباشر اة.

كارت االسئلة


تصمم لإلمتحان الشيفوى مسيبقا ا كيروت تحتيوى عليى أسيئلة متدرجية فيى الصيعوبة ومتعادلية وتقييس
المعلومات والمهارات التى اكتسبها الطالب.
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تومع الكروت على اللجان الشفوية عن طريق رئيس اللجنة ويتم تحديثها كل عام.



يختار الطالب كارت االسئلة الذى يريدن من ضمن مجموعة الكروت المتاحة مع الممتحن ويسمح له
بتغييرن مرن قبل بداية المناقشة.

القواعد األخالقية والمهنية التي ينبغى للممتحن مراعاتها


يبدأ االمتحان بتعريف نفسه للطالب



يتجنب امتحان الطالب ذوى القرابة أو المعرفة الوثيقة



إعطاء كامل االهتمام للطالب وعدم االنشغال عنه بأى أمور أخرى أثناء االمتحان



تجنب تكرار نفس السؤال لطالبين متتالين مباشرة



عدم السماح للطالب بتغيير اتجان السؤال وإرباك الممتحن بما يمنعه من التقييم الموضوعى للطالب



ال ينبغى أن تتم أية أنشطة تعليمية أثناء التقييم



تجنب السلوك المتحفم للطالب



االلتمام بأوقات متساوية المتحان جميع الطالب



عدم الحديز عن أداء طالب أمام طالب خر



إنهاء االمتحان بشكل طيب مهما كان أداء الطالب لتجنب التأثير على أدائه فى االمتحانات التالية



عدم إعطاء معلومات للطالب عن درجاته أثناء االمتحان
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