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 لمرحلة االولى ا(: التقييم ب1رسم توضيحي )

 بالمرحلة االولى    التقويم

 تقييم نهايه المرحله   
25% 

 التقييم الدوري
75% 

  نظريتقييم 

40% 

 صل دراسيتقييم في نهاية كل ف

80% 

 تقييم مستمر

 %20)ملف االنجاز(  
 تقييم العملي

 التدريب الميدانيو

60% 

  نظريتقييم 

40% 
 

المعملية  تقييم المهارات

 واالكلينيكية

60% 
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 (2)رسم توضيحي  الثانيةالمرحلة  11.2

 (مل الدرجة الكلية للمجموعة التعليمية %75المتحانات الدورية )ا

 .مل درجات االمتحان الدوري %20تقييم مستمر مل  خالل ملف االنجاز  ويمثل  -أ

 % مل الدرجة الكلية لالمتحانات الدورية( و يشمل :80تقييم دوري ) -ب

 أٍى من شمليو  قييم الدوريالت% مل درجات 60ويمثل  تقييم اكلينيكي في نهاية كل مجموعة تعليمية 

 :االنواع االتية

  نظام المحطات المتعددة الموضوعيةOSCE* 
 Direct Obsevation of Procedural Skills (DOPS) 
  Case Based Discussions CbD 
 Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
 

 سةئلة ( تشةمل علةي اقيةيم الةدوريمةل درجةات الت% 40)  تقييم تحريري لمستويات المعرفة المختلفة

  %(.25) (MEQ)%( واسئلة حل المشكالت االكلينيكية 75)   االختبارات الموضوعية
 

 %(25))بكالوريو ( امتحان نهائي المرحلة 

  (الخامسة) بعد السنة   الثانيةيعقد في نهاية المرحلة. 

  ها والنظرية التى تم دراستاالكلينيكية يشمل االمتحان جميع االهداف. 

 :يشمل االمتحان 

 %(40) نظري  تقييم .1

 .%(60)إكلينيكي  تقييم .2

مجموعة مل المحطات  مل OSCE  لف اختبارأيتتعني "االختبار السريري المنظم الموضوعي"،   :OSCE)) تقييم  *

الطالب بينها، و يقوم الفاحص بتقييم أداء الطالب وفق نموتج عالمات منظم ومعد  ي ينتقلالمتتالية تات الوقت المحدد الت

تقييم الفاحص )والمريض  سابقاً على شكل قائمة مل الخطوات المتتالية الواجب القيام بها بشكل ممنهج، إضافة إلى

 أحياناً( اإجمالي .
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انيةالثلمرحلة ا(: التقييم ب2رسم توضيحي )

 الثانيةبالمرحلة    التقويم

   قييم نهايه المرحلهت
25% 

 التقييم الدوري
75% 

تقييم في نهاية كل 

 فصل دراسي

80% 

 تقييم مستمر

 )ملف االنجاز(  

20% 

 إكلينيكيتقييم 

60% 

 إكلينيكيتقييم 

60% 
 

 نظري تقييم

40% 
 

 تقييم نظري

40% 
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 نظام حساب الدرجات :(12مادة )

للوحدة يتم حساب الدرجة المقررة لكل وحدة تعليمية طبقا للنظام االوروبي النقاط المعتمدة المخصصة  .1

 .درجة بالنسبة للمرحلة التعليمية االولى والثانية 20كاالتي: النقطة المعتمدة تساوي 

 ولكل يجب نجاح الطالب فيها قبل الحصول على البكالوريو :المواد التي اليتم اضافتها للمجموع  .2

  المقررات  مل مرحلة الى اخرى بدون استيفاء كافةاليسمح للطالب باالنتقال )المقررات االختيارية

 .( االختيارية المطلوبة بالمرحلة التي تسبقها

  مقرر تاريخ الطب واالنسانيات 

 وتشمل:  والتي يقررها مجلس الجامعة  متطلبات الجامعة  بنجاح  .3

  اللغة االنجليزيةمادة.  

 مادة الحاسب االلى.  

 مدخل الى علم الجودة 

 حقوق االنسان 

 -ية :يقدر نجاح الطالب بإحدى التقديرات االت .4

Marking system* Approximate equivalent in 

ECTS 

Definition according to ECTS 

grading system 

 Best/ next  

Or more  85% 10% A (excellent)ممتاز 

From 75% to less than 85% 25% B (very good) جدا دجي   

From 65% to less than 75% 55% C (good) جيد   

From 60% to less than 65% 10% D (satisfactory)مقبول 

From 30% to less than 60%  F (insufficient)ضعيف 

Less than 30%  F- (Highly insufficient) جدا فضعي   

 تقديرات طبقا للنظام بجمهورية مصر العربية*

 

 

 

 

 

 


