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كلية طب سوهاج
نبذة عن الكلية:
تم افتتاح الكلية عام  ،1992و بدأت الدراسة بمرحلة البكالوريوس رسميا في بداية
العام الدراسي  1993-1992كإحدى كليات جامعة أسيوط (فرع سوهاج) وذلك وفقا
للقرار الوزاري رقم  142لسنة  1976وتم فصل الكلية عن جامعة أسيوط وتبعيتها
لجامعة جنوب الوادي بداية من  2يناير  1995كما تم تخريج أول دفعة خريجين فى
فبراير  1996وقد انفصلت الكلية منذ أول أغسطس 2006م عن جامعة جنوب
الوادي و أصبحت إحدى كليات جامعة سوهاج ،وقد حصلت الكلية على االعتماد
األكاديمى بتاريخ  2014/7/9من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
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منهجية اعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:
تقوووم خطووة الكليووة االسووتراتيجي علووى منهجيووة "التحليوول المسووتقبلى"،"Prospective Analysis
وتكم وون أهمي ووة ه ووذ المنهجي ووة ف ووي ق وودرتها عل ووى تحلي وول البيئ ووة الخارجي ووة للكلي ووة لمعرف ووة الف وور
والتهديوودات المحتملووة ،وتحليوول البيئووة الداخليووة لتحديوود نقوواط القوووة والضووع

 ،سووعيا نحووو احوودا

التكام و وول ب و ووين جميوو و االنش و ووطة لتنفي و ووذ اس و ووتراتيجية الكليو و وة وتحقي و و رؤيته و ووا المس و ووتقبلية وغاياته و ووا
االسووتراتيجية ،كمووا أنهووا تموودنا بأسوواس سووليم التخوواذ الق و اررات االسووتراتيجية وفقووا للمعووايير المحووددة،
وتعتبر مودخ أساسويا للتخطويط االسوتراتيجى للكليوة فوى ع قتهوا بسوو العمول واحتياجوات التنميوة

المجتمعية وحركة المستجدات فى القطاع الطبى على المستوى العالمى.

كونهووا مطالعووة للمسووتقبل – علووى"منهج الوون م"

وتسووتند منهجيووة "التحليوول المسووتقبلى"  -موون حي و

ويقوووم هووذا الموونهج علووى أسوولوب تفكيوور موون م قووادر علووى د ارسووة من ومووة البيئووة الداخليووة للكليووة

وع قتها م من ومة البيئة الخارجية والخروج بأليات اتخاذ الق اررات االستراتيجية بناء علي اساس
علمي مدروس متعل بواق الكلية الداخلي والخارجي.

االجراءات التى اتخذت عند اعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:

تو ووم اعوووداد اسو ووتراتيجية التووودريس والو ووتعلم والتقوووويم لكليوووة الط ووب البشو وورى -جامع ووة س وووهاج حسو ووب
االجراءات التالية:
المرحلة األولى :التأصيل المؤسسى والتوعية:

 .1تشووكيل فري و التخطوويط االسووتراتيجى بالكليووة كإحوودى فوور التخطوويط االسووتراتيجى التابعووة
لوحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة ،بصورة تضمن تمثيول جميو أقسوام الكليوة ،وجميو

األط ار

أصحاب المصلحة فى الخطة االستراتيجية.

 .2توعية أعضاء هيئة التدريس ومعواونيهم والعواملين بالكليوة بمفهووم التخطويط االسوتراتيجى،
ومنهجيت  ،ودور كل من المشاركين فى اعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.

المرحلة الثانية :تحليل الوضع الراهن:

تم اتباع اآلليات والوسائل العلميوة لجمو البيانوات وعمول االحصوائيات وتحليلهوا للوصوول الوى

تحليوول الوض و ال وراهن لكوول األقسووام العلميووة ،م ون حيو

التخصصووات االكاديميووة ،واالمكانووات

والق وودرات المتاح ووة ،وأس وواليب الت وودريس وال ووتعلم والتق ووويم المتبع ووة ،وآلي ووات تحقيو و تل ووك الحال ووة
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المبتغووا  ،بمووا يكفوول توووفير عوودد موون التصووورات والخيووارات المرغوبووة والممكنووة لتحقي و رؤيووة

الكليوة وغاياتهوا وأهوودافها االسووتراتيجية ،وقوود تووم ذلوك فووى اطووار د ارسووة متكاملووة للبيئووة الخارجيووة
والبيئووة الداخليووة وفق وا لمنهجيووة التحليوول البيئووى الربوواعى ( ،)SWOTحي و
و الف وور

الق وووة والض ووع

تووم تحديوود عناصوور

والتهدي وودات للكلي ووة لتص ووميم المص ووفوفة الرباعي ووة للوضو و الو وراهن

للخووروج بالصووياغة المناسووبة لرؤيووة ورسووالة الكليووة وتحديوود االهوودا

االسووتراتيجية والسياسووات

وتفادي التهديدات والوصوول الوي المسوتوي المسوتهد

الداء الكليوة مموا يضومن

واالستراتيجيات المتبعة والخطوط التنفيذيوة ال زموة لتعزيوز نقواط القووة واسوتغ ل الفور
نقاط الضع

لتقويوة

الحص ووول عل ووي االعتم وواد المس ووتمر طبق ووا للمع ووايير الموض وووعة والمعلن ووة م وون الهيئ ووة القومي ووة
لضمان جودة التعليم واالعتماد.

المرحلة الثالثة :صياغة الرؤية والرسالة ومحاور الخطة:

بناءا على نتائج تحليل الوض الراهن ،وما تم من تبنى الكلية للمعايير األكاديمية القومية ،تم

تع ووديل رؤي ووة ورس ووالة الكلي ووة ،وبحيو و

تتضو ومن رس ووالة الكلي ووة المه ووام ال ووث

والمتمثلة في التعليم والتعلم ،والدراسات العليا والبح

الرئيس ووة للكلي ووة

العلمى ،وخدمة المجتم وتنمية البيئة.

المرحلة الرابعة :تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية والسياسات:
تم تحديد السياسات والغايات واألهدا

االستراتيجية للكلية بناء علي ما توم الوصوول اليوة مون

نتائج التحليل البيئي لتحقي رسالة الكلية.
المرحلة الخامسة :صياغة استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

األطراف أصحاب المصلحة فى استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:
يعتبر تحديد االط ار

أصحاب المصلحة  Stakeholdersمن العوامل الهامة لضمان

فاعلية استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم ،حي

أن مقابلة احتياجات وتوقعات تلك االط ار

من أولى الضمانات التى توضح مدى واقعية استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم المقترحة
في توكيد الجودة وتميز الخدمة التعليمية ومدى المساهمات التى تقدمها الكلية لخدمة

المجتم والبيئة.

االطراف ذات المصلحة:

 .1و ازرة التعليم العالى والبح

العلمى

 .2إدارة الجامعة.
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 .3أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكلية.
 .4الجهاز اإلدارى :مديرى اإلدارات والعاملين.
 .5الط ب.

 .6أولياء األمور.

 .7مديرية الشئون الصحية بسوهاج واالدارات الصحية التابعة لو ازرة الصحة.
لوزرة الصحة.
 .8المستشفيات التابعة ا
 .9المستشفيات الخاصة.
 .10نقابة األطباء.

 .11خريجى الكلية.

 .12المجتم و و و و و و و و و و و و و و بوج و و و و و و و و و و و و و و عو و و و و و و و و و و و و ووام.
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رؤية الكلية:

كلية الطب البشرى – جامعة سوهاج رم از للريادة والتفوق والتميز
العلمى على الصعيدين االقليمى والعالمى.
رسالة الكلية:
تلتزم كلية الطب البشرى – جامعة سوهاج بتخريج أطباء قادرين على تلبية احتياجات
المستويات المختلفة لسوق العمل االقليمى بمستوى تنافسى متميز ،وانتاج بحوث
علمية عالمية تنافسية تساهم فى تطوير المهنة وحل المشاكل المجتمعية ،وتقديم

خدمات صحية مجتمعية تدعم تنمية المجتمع المحلى فى إطار من القيم والعادات من
خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية -فى ضوء المعايير األكاديمية القومية-
وأدوات البحث العلمى وتدعيم آليات التعلم الطبى المستمر.

6

فى ضوء تبنى وتطبي المعايير األكاديمية الجديدة (الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة

التعليم

واالعتماد

NARS-medicine”2017

“Competency-based

)

لمرحلة

البكالوريوس و المتوافقة م معايير االعتماد؛ وفقا لما حددت الفيدرالية العالمية للتعليم الطبى

( ،)World Federation for Medical Educationوالتى لن تعتر

بأى كلية و تضيفها

الى قاعدة بيانات كليات الطب فى العالم؛ إال إذا كانت هذ الكلية معتمدة من الهيئة القومية

المختصة باعتماد كليات الطب فى على المستوى القومى؛ وفى ضوء تحدي

لمرحلة بكالوريوس الطب والجراحة فى جمهورية مصر العربية ليتواكب م :

البرنامج التعليمى

 تطور المعايير األكاديمية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد ) “NARS-medicine”2017لمرحلة البكالوريوس من المعايير المعتمدة على

المخرجات ( )Outcome-based NARSإلى (.)Competency-based NARS

 التطورات الحديثة فى التعليم الطبى والخدمات الصحية. -متطلبات سو العمل.

كان ال بد من تطوير من ومة التعليم الطبى من اتباع استراتيجية للتعليم والتعلم وأخرى

للتقويم إلى تبنى واتباع استراتيجية واحدة مدمجة للتدريس والتعلم والتقويم؛ تقوم على:

 التدريس والتعلم بالن ام التكاملى بين العلوم لدراسة األجهزة المختلفة المكونة لجسماإلنسان (.)Integrated-based

 التدريس والتعلم بن ام النقاط المعتمدة؛ والتى تشمل ساعات االتصال المباشر بينالمعلم والط ب؛ وتهتم بأنشطة التعلم الذاتى لتع يم دور الطالب فى العملية

التعليمية.

 -تقويم الط ب باعتبار جزءا ال يتج أز من األنشطة التعليمي العام  ،ومبنيا علي

التقييم التكاملى ،لقياس الجدارات و نواتج التعلم المطلوب من البرنامج التعليمي،
باستخدام ادوات تقييم ذات مصداقي و قابل للتطبي .
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أوال :استراتيجية التدريس والتعلم

التعلم بالتعاقد ()Learning by contract

يقوم مسئولى كل مقرر ( )Blockبكافة أعضائ من رؤساء األقسام المشاركة فى تدريس هذا

المقرر وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى اليوم األول من فترة تدريس المقرر بلقاء
الط ب فى المدرج الدراسى ،حي

على الط ب:
 .1أهدا

يتم تعر الط ب عليهم ثم يقوم منس المقرر بعرض اآلتى

هذا المقرر.

 .2نواتج التعلم المستهدفة من هذا المقرر.
 .3محتويات هذا المقرر.

 .4استرتيجيات التعلم التى سيتم اتباعها فى تدريس هذا المقرر.
 .5مصادر التعلم لهذا المقرر.

 .6أساليب التقويم التى سيتم اتباعها فى هذا المقرر ،وتوزي الدرجات على مكونات التقويم
المختلفة.

 .7مقترحات الط ب لتحسين األداء.

أساليب ومنهجيات إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:

تشمل إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم التى تطبقها الكلية أساليب ومنهجيات متنوعة مثل:
 .1التعلم الذاتي

 .2التعلم التعاوني
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 .3المحاضرة غير التقليدية:

 يقووووم عضوووو هيئو ووة التووودريس المسوووئول بتسو ووليم ) )handoutللمحاض و ورة فوووى صوووورة) PowerPointأو(word؛ منسو و جي وودا و يمك وون تحويلو و ال ووى ) )PDFإل ووي إدارة
البرنامج؛ عشرة أيام قبل المحاضرة ويراعي فيها:
▪ تبدأ بتحديد أهدا

تعليمية مرتبطة إرتباطا كام بالمخرجات.

▪ الوضوح وجودة العرض و الرسومات و الجداول التوضيحية.
▪ تصلح كمصدر أساسي للمذاكرة.
▪ إشتمالها علي عدد من األسئلة.

▪ إشتمالها علي مرج أساسي واحد  +رابط إلكتروني للمساعدة.

 -م و تخصووي

 %25-20موون المحاض ورات لتووتم بن ووام الووتعلم التعوواونى (Team-

.)based learning

 يتم عرض المحاضرة على الموق اإللكترونى للط ب قبل ميعادها بسبعة أيام.-

تتضمن المحاضرة:

▪ مناقشة حول األسئلة.

▪ ع وورض تف وواعلي (س وويتم إرس ووال نم وووذج لعناص وور المحاضو ورة التفاعلي ووة و الت وودريب
علي ).

▪ أسئلة أخري يجيب عليها الطالب الحقا في الموق اإللكتروني.
 .4الدراسة العملية (التدريب العملى):

 يتووولي منسو و المق وورر /رئ وويس القس ووم تحدي وود األدوات المس وواعدة لتحقيو و المخرج وواتالمستهدفة العملية الواردة بالتوصي ؛ وتشمل هذ األدوات:

 كتاب التدريب العملى للطالب :للتدريب علي:▪ كتابة بيانات علي رسومات توضيحية.
▪ أسئلة وحاالت متعددة اإلختيارات.

▪ بعض الوسائل التوضيحية من خ ل الوسائط المتعددة من اإلنترنت
 .5الجلسات التفاعلية األخري:

)(Seminars, SDL, Small group discussions, Brain-storming

 يتووولي منس و المقوورر ( )Blockموون قبوول القسووم بالتعوواون م و عضووو هيئووة التوودريسالمسووئول عوون الجلسووة التجهيووز وتكلي و
ومراعا تفاعل الط ب.
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الط و ب بمووا هووو مطلوووب وفقووا للتوصووي

 .6ملف اإلنجازات ):)Student Portfolio
 -تم إعداد لكل مقرر /بلوك.

 يقوم عضو /أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن التدريس في األسبوع المحددبالتحق مما سجل الطالب فيما يخ

 -تسجيل االمتحانات التكوينية.

األنشطة التفاعلية والواجبات واعتماد .

 توثي الحضور في المحاضرات (إداري) وفي الجلسات (إداري). .7التدريب الميداني

 .8المدخل التاريخي (تاريخ الحالة -دراسة الحالة)
 .9حل المشكالت

 .10لعب األدوار

 .11الخرائط المعرفية
 .12المشروعات
 .13االكتشاف
 .14العروض

 .15دورة التعلم

مصادر التعلم الذاتى:

وتحتوى المقررات الدراسية على العديد من المجاالت لتنمية التعلم الذاتى منها على سبيل المثال

ال الحصر ما تحتوي المقررات من تكليفات للط ب العداد بعض الدراسات واألبحا

التى

تتطلب تنمية مهارات استخدام الحاسب اآللى فى الحصول على المعلومات من شبكة المعلومات

العداد هذ البحو  ،و تتنوع الطر المستخدمة فى التعلم الذاتى بالكلية من التعلم االلكترونى
الى التدريس التفاعلى ،وتتخذ الكلية الكثير من الخطوات البناء لتنمية مصادر التعلم الذاتى

منها:

• انشاء وحدة للتعلم االلكتروني واستكمالها وتجهيزها تابعة لمركز تطوير التعليم،

• توفير العديد من معامل التعلم االلكترونى بالكلية مجهزة ومكتملة إلتاحة التعلم الذاتي
للط ب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

• توفيرأجهزة العرض الرقمى.
• توفير السبورة االلكترونية.
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تنمية مهارات التعلم الذاتى لدى الط ب:

وقد أ هرت نتائج االمتحانات ،ونتائج االستقصاء الموج للط ب وأعضاء هيئة التدريس و

أعضاء الهيئة المعاونة و األط ار

في تنمية

المجتمعية للعام الجامعى  2019/2018نق

قدرات الط ب على التعلم الذاتي ،مما تطلب تنمية قدرات الط ب على التعلم الذاتي ،ووض

آليات لتنفيذ ذلك ثم اعتمادها من مجالس األقسام ،ورفعها ل عتماد من مجلس الكلية ،تمثلت
هذ اآلليات فى:

الط ب باعداد الدراسات واألبحا

 .1تحديد موضوعات المقرر التى يتم تكلي

 .2تحديد مصادر التعلم الذاتى التى يمكن للط ب الحصول على المعار منها
 .3تكلي

فيها.

أحد أعضاء هيئة التدريس بكل قسم بتدريب الط ب داخل هذا القسم.

 .4تحديد جزء من درجة أعمال السنة لتقييم مخرجات التعلم الذاتى

برامج التدريب الميداني للط ب:

ويوجد بالكلية برامج معتمدة طبقا ل ئحتها للتدريب الميدانى بكل من قسمى الصحة العامة

والطب الشرعى والسموم وقد تم تصميم وتوصي

هذ البرامج التدريبية وفقا لمخرجات التعلم

المستهدفة.
وقد أ هرت نتائج االمتحانات ،ونتائج االستقصاء الموج للط ب وأعضاء هيئة التدريس و
أعضاء الهيئة المعاونة و األط ار

المجتمعية للعام الجامعى  ،2019/2018باالضافة الى

تقرير زيارة االعتماد الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نق
التدريب الميداني فى بقية األقسام مما تطلب تصميم وتوصي

في برامج

وتوثي برامج للتدريب الميداني ،

ووض آليات لتنفيذ هذ البرامج تم اعتمادها من مجالس األقسام ،ورفعها ل عتماد من مجلس

الكلية ،تمثلت هذ اآلليات فى:

 .1تحديد موضوعات المقرر التى يمكن تضمينها ضمن برنامج التدريب الميدانى.
 .2تحديد األماكن التى تتناسب م هذا البرنامج يمكن تدريب الط ب ميدانيا بها.
 .3تكلي

أحد أعضاء هيئة التدريس بكل قسم باالش ار

وكتابة تقرير عن .

على تنفيذ هذا التريب الميدانى،

 .4تحديد جزء من درجة أعمال السنة لتقييم أداء الط ب فى التدريب الميدانى.
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تقويم فاعلية التدريب الميداني:

وقد أ هرت نتائج االمتحانات ،ونتائج االستقصاء الموج للط ب وأعضاء هيئة التدريس و

أعضاء الهيئة المعاونة و األط ار

المجتمعية للعام الجامعى  ،2019/2018باالضافة الى

تقرير زيارة االعتماد الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نق
تقويم نتائج التدريب الميدانى للط ب ،مما تطلب تصميم وتوصي

في آليات

وتوثي آليات لتقويم نتائج

التدريب الميدانى للط ب كاآلتى:

 .1كتابة تقارير عن المتدربين واتاحتها لجهات التدريب.
 .2تقارير عن المتدربين من جهات التدريب

 .3مراجعة هذ التقارير واتخاذ اجراءات تصحيحية،
 .4تخص

درجة ضمن درجة أعمال السنة لتقويم الط ب أثناء التدريب،

تقويم مردود التدريب الميداني:

وقد أ هرت نتائج االمتحانات ،ونتائج االستقصاء الموج للط ب وأعضاء هيئة التدريس و

أعضاء الهيئة المعاونة و األط ار

المجتمعية للعام الجامعى  ،2019/2018باالضافة الى

تقرير زيارة االعتماد الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نق
تقويم نتائج التدريب الميدانى للط ب ،مما تطلب تصميم وتوصي

في آليات

وتوثي آليات لتقويم مردود

التدريب الميدانى للط ب كاآلتى:

 .1على الطالب :يتم قياس أثر التدريب علي الط ب من خ ل نتائج هذا التقويم.

 .2على جهات التدريب :من خ ل تحسن مؤشرات قياس مستويات دالئل الرعاية الصحية
األولية فى االماكن التى تم تنفيذ التدريب بها.

أنماط التعلم فى استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:

سو

يتم مراعاة النوعيات المختلفة ألنماط المتعلمين ومنها:

أ -أنماط تعلم تقليدية:

 .1النمط المرئي  /اللف ي

 .2النمط المرئي  /غير اللف ي
 .3النمط الحسي  /الحركي

 .4النمط السمعي  /اللف ي
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 .5النمط الشمولي
 .6النمط التحليلي

 .7النمط االندفاعي
 .8النمط التأملي

 .9النمط الجماعي

 .10النمط الفردي

 .11النمط الحدسي
ب -أنماط تعلم غير تقليدية مثل:
 .1التعلم االلكتروني:
 -يتم عرض جمي

المحاضرات والوسائل التوضيحية األخري علي موق

بالتنسي بين منس البلوك ،وحدة الخدمات اإللكترونية بالكلية.

 -سيتم تخصي

الكلية

صفحة تفاعلية يلتزم الطالب بدخولها واجابة األسئلة الموضوعة

من عضو هيئة التدريس المسئول عن التدريس وتتيح لألخير التعر

المشاركين – الناجحين – الراسبين – غير المشاركين.
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علي

وحدة القياس والتقويم:
تم استحدا

ثانيا :استراتيجية التقويم

هذ الوحدة ضمن الهيكل التن يمى ،كاحدى الوحدات التى تعمل داخل الكلية والتى

يتم عرض أعمالها من خ ل مشروع القياس والتقويم ويوضح الشكل المرف (مرف  )1الهيكل
التن يمى لهذ الوحدة ،كما يوضح البيان المرف رقم ( )2قرار تشكيل لجان العمل بهذ الوحدة،

ويوضح مرف رقم ( )3توصي

مهام هذ اللجان.

أساليب التقويم:

أوال :فى ال ئحة (:)6+1

تتضمن اجراءات التقييم امتحانات ن رية ،شوفهية ،اكلينيكيوة وعمليوة (بنوعيهوا :امتحانوات

موضو و وووعية ممنهجو و ووة اكلينيكي و و ووة ( )OSCEوامتحانو و ووات موض و و وووعية ممنهجو و ووة عملي و و ووة
( )OSPEوذلك باستخدام التقييم التكوينى والمجموعى (التراكمى).
يهد

األمتحان الن رى الى تقييم المعرفة والفهم والمهارات الذهنية.

يهد

األمتحان العملى واالكلينيكى الى تقييم المهارات العملية واالكلينيكية.

يهد

االمتحان الشفهى الى تقييم المعرفة والفهم والمهارات الذهنية والعامة و االتجاهات

السلوكية.
يهد

اختيار من متعدد و األحجية (الفزورة العلمية) الى تقييم الفهم لدى الطالب.

تجررررى االختبرررارات التكوينيرررة (Exams

المتابعة وبدون اعطاء درجات وهى تشمل :
• اختبارات تفاعلية.

 )Formativeعلووى موودار المقوورر بغوورض

• مهام علمية محددة للط ب خارج ما هو منصو
• أحجية (فزورة)

علي فى البند (.)14

أما اإلختبارات المجموعية (( )Summative Examsوالتى على أساسها يتم رصد

الدرجات) فتنقسم كالتالى:
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 .1التقويم المستمر طوال العام  %20من الدرج الكلي  ،موزعة كالآلتى:
• االنتظام فى الحضور :فى الدروس العملية ()5%

• المهام الدراسية (  % 5من الدرجه الكليه (استخدام استمارة تدقيق معده ):
وتشمل:

 المشاركة بتقديم العروض التقديمية()power point presentations
 -تنفيذ تكليفات ( :)Assignmentsمثل اعداد مقاالت فى نقاط بحثية

ضمن المقرر ،اعداد لوحات تعليمية
 التدريب الميدانى• امتحانات نصف الفصل الدراسى (فى المرحله األولى والثانيه) أو امتحران نهايرة
الترررردريب اإل كلينيكررررى (فررررى المرحلرررره الثالثرررره)  :موزعو ووة كو ووالآلتى ( %5عملو ووى
ممنهج/إكلينيكو ووى ممو وونهج " %5 +"OSCE/OSPEامتحو ووان ن و وورى يحتو وووى
على أسئلة اختيار من متعدد (م اجابة وحيدة صحيحة)

 .2امتحانات النهاية (نهاية العام فى المرحلة األولى والثانية ،ونهاية الوحدة البنائية فى
المرحلة الثالثة)

 .3االمتحانات التحريرية ( % 40من الدرجة الكلية) تشمل:
اسئلة موضوعية

))Multiple choice, Extended metering, true, false

واسئلة مقالية قصيرة وأسئلة ممنهجة واسئلة حل المشكالت االكلينيكية.
 .4االمتحانات العملية و االكلينيكية -:

 % 30من الدرجه الكليه وتتم بنظام االمتحانات الموضوعية (استخدام استمارات

التدقيق)
)▪ Objective structured practical exam (OSPE
)▪ Objective structured clinical exams (OSCE

 .5االمتحانات الشفهيه الممنهجة (%10 :(Objective Structured Oral Exam
من الدرجه الكليه
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الموعد
توقيت األمتحان
التقويم المستمر
نوعية

الحضور

الفصل الدراسى

دراسيه

OSPE/ OSCE

االختيار

الفصل

من متعدد الدراسى

شفهى

الدرجة

%5

أسئلة

طول

باجابة

OSPE/ OSCE

امتحان نصف

مهام

نظرى

سؤال
المقال
القصيرة

أسئلة
سؤال
ممنهج

المسألة

%5

%5

%5

%30 %10

األختيار
من
متعدد

وحيدة
%10

%10

%10

%10

%40

.1
ثانيا :فى الئحة (:)5+2

• تتبني الكلي ن ام التقييم التكويني

))Formative assessment؛ الذى ال يشتمل

علي أي درجات ،و يلتزم المنس بإعطاء تغذي راجع للطلب عن  ،ويكون حضور شرط

لدخول االختبارات التراكمية ) ،)Summative assessmentو يستعمل ن ام مل
االنجاز اإللكتروني أو الورقى ( )Student Portfolioلمتابعة الط ب.
•

يشمل التقييم التراكمى

واالمتحانات الدورية ،والنهائية.

) )Summative assessmentعلي أعمال السنة

 -أعمال السنة:

▪ تتم فى نهاية البلوك أو الوحد الدراسية أو الفصل الدراسي
▪ يختبرالطالب بما يعادل  ٪ ٣٠من الدرجات (منها  %15ن رى على هيئة أسئلة
اختيار من متعدد %5 ،عملى %10 ،مل

اإلنجاز).

 -االمتحانات النهائية:

▪ موعدها :تتم فى:

▪ نهاية الفصل الدراسي فى السنوات الث

األولى

▪ نهاية العام الدراسي فى السنتين األخيرتين

▪ مكوناتها :يتكون امتحان االختبار النهائى من  ٪ ٧٠مقسمة الي:
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المجموع

التقويم

امتحانات نهاية الفصل الدراسى

%100

 اختبار تحريرى تكاملي« ٪ ٤٠:كحد أدنى»؛ تشتمل على االسئلة
الموضوعية مثل االختيار من متعدد او اسئلة المزاوجة الممتدة او

االسئلة المقالية المعدلة أو اسئلة السيناريوھات المعتمد علي الحاالت

االكلينيكية.

 االختبار العملى /االكلينيكى ٪ ٣٠ :؛ االختبار العملي الموضوعى
متعدد المحطات OSCE, OSPE

والرصد المباشر للمهارات

 DOPSمثل التمارين السريرية المصغر ( , Mini-CEX Mini
)Clinical Evaluation Exerciser؛ وال توجد اختبارات إكلينيكية

باستخدام الحاالت القصيرة والطويلة ( Long or short clinical
• تتص

.)case

أساليب التقويم التي تتبعها األقسام بالكلية بالتنوع حي

تحتوى على االختبارات

التحريرية ،العملية الممنهجة ( ،)OSPEاإلكلينيكية الممنهجة ( ،)OSCEالجلسات

التفاعلية وتكليفات للط ب (ضمن أعمال السنة) ،وال وجود ل ختبارات الشفوية ضمن
أن مة التقويم فى البرنامج الجديد ()5+2؛ بينما تعتمد هذ األن مة على االمتحانات

العملية /اإلكلينيكية الممنهجة ()OSPE/ OSCE؛ فى جزئها التفاعلى ()Dynamic

لتقييم سلوكيات وأداءات الطالب.

• يتم مراعاة تواف هذ األساليب م مخرجات التعلم المستهدفة المعلنة للط ب من خ ل
وثيقة التوصي

• يتم مراعاة تواف
التوصي

• تض

الخا

العلمى للمقرر.

هذ األساليب م محتوى المقررات المعلنة للط ب من خ ل وثيقة

العلمى للمقرر.

األقسام المسئولة عن كل مقرر ( )Blockمخطط االختبار ))Blue-print
بهذا المقرر .

• تم تحديد جزء من درجة أعمال السنة على انت ام الط ب في حضور الدروس العملية/
اإلكلينيكية.

• يتم االلتزام بالمواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية ،والتي تم نشرها على األقسام العلمية.
• تم انشاء بنوك أسئلة داخل األقسام العلمية م تخصي

جهاز كومبيوتر خا

األسئلة بكل مقرر دراسى ،ويتم متابعة بنوك األسئلة من خ ل لجنة

(مرف رقم .)4
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لبنك

نظام الممتحنين:

• يتم تشكيل لجنة االمتحانات وتوصي

عملها واعتماد ذلك من مجلس الكلية.

•

تم توفير األجهزة المطلوبة والمعايير واألدلة ال زمة لعمل هذ اللجنة.

•

يتم عقد اجتماعات شهرية موثقة لهذ اللجنة.

•

يتم تشكيل واعتماد لجان االمتحانات باألقسام.

• تم توصي

واعتماد اختصاصات ومسئوليات هذ اللجان.

المصداقية واألخالقيات فى التدريس والتعلم والتقويم:
•

يتم تصحيح أو ار اإلجابة بأرقام سرية.

•

يتم قيام عضو هيئة التدريس بتصحيح سؤال واحد فى االمتحان التحريرى لكل الط ب.

•

يتم مشاركة جمي أعضاء هيئة التدريس بالقسم في عملية تصحيح أو ار اإلجابة.

•

يتم تطبي ن ام اللجان المزدوجة في االمتحانات الشفهية واإلكلينيكية

•

يتم البدء في إدخال أن مة امتحانات جديدة مثل ()OSCE& OSPE

•

يتم االستمرار في ن ام االعتماد على ن ام الممتحنين الخارجيين لط ب المرحلة األولى وط ب

الدراسات العليا.

• تتب الكلية إجراءات تضمن عدم تعارض المصالح لألط ار

المختلفة فيها منها على سبيل

المثال التطبي الصارم لعدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أعمال االمتحانات عند وجود

أحد الط ب ذو درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة ،كما تم اعادة تشكيل لجان وحدة القياس
والتقويم م استبعاد أعضاء هيئة التدريس الذين لهم أقارب من الط ب.

إعالن النتائج:

يتم اإلع ن عن النتيجة على موق الجامعة ( )http://WWW.Sohag_Univ.eg/خ ل

أسبوعين من نهاية امتحانات الفرقة ،ويستمر ذلك لمدة أسبوع ثم تعلن بلوحة إع نات إدارة شئون
التعليم والط ب بالكلية.
التظلمرررررات:

اإلجراءات المتبعة لتقديم الت لم للمقررات:

 .1يتقدم الطالب الراغب في الت لم إلى مخت
طلب ت لم (إعادة رصد درجات مقرر).
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الفرقة بإدارة شئون الط ب بالكلية لسحب

 .2يتوج الطالب إلى خزينة الكلية لشراء طواب خدمات تعليمية بواق ( 200جني ) لكل
مقرر تلص على طلب الت لم ثم يسلم إلى مخت

الفرقة.

 .3يقوم مخت

الفرقة بتجمي الت لمات حتى نهاية الفترة القانونية للت لم وهى ث ثون يوما

 .4يقوم مخت

الفرقة بمراجعة قائمة الت لمات المقدمة ثم تسلم لرئيس شئون التعليم

من تاريخ إع ن النتيجة على موق الجامعة االلكترونى.

والط ب بالكلية لرفعها للسيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والط ب
والسيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية العتمادها وتحديد موعد انعقاد لجنة الت لمات

والتي تشكل بقرار من عميد الكلية وتتكون من (وكيل الكلية لشئون التعليم والط ب

(رئيسا) – أستاذ المقرر ممن لم يشاركوا فى عملية التصحيح  -رئيس الكنترول وأحد
األعضاء المساعدين).

 .5يقوم مخت

الفرقة بإع ن الط ب على عناوينهم بالحضور في الموعد المحدد للتعر

واإلط ع على صورة كراسة التحريري  ،وكذلك إع ن أعضاء اللجنة المشكلة بموعد

انعقاد لجنة الت لمات.

اإلجراءات المتبعة داخل لجنة التظلمات:

 .1يقوم رئيس الكنترول بتصوير كراسة التحريري للمقرر المتقدم في الطالب بالت لم.
 .2يستدعى الطالب للمثول أمام رئيس الكنترول ل ط ع على صورة الكراسة والتأكد أنها
الكراسة الخاصة ب  ،ويتأكد الطالب أن جمي اإلجابات تم تقييمها (م م ح ة أن لن
يتم إعادة تصحيح أسئلة تم تقيمها) ،ثم يغادر اللجنة.

 .3يقوم رئيس الكنترول بإعادة وض األرقام السرية على صور أو ار االجابة بعد تعر
الطالب عليها.

 .4يسمح ألستاذ المقرر ممن لم يشاركوا فى عملية التصحيح بمراجة صور أو ار االجابة
المجهلة ،والتأكد من تجمي الدرجات (أسئلة لم تقيم – خطأ فى نقل الدرجة من داخل
كراسة االجابة إلى مراية الكراسة -خطأ فى تجمي الدرجات – خطأ فى نقل الدرجات
من الكراسة لكشو

الرصد أو الكنترول شيت أو اإل هار).

 .5أى تغيير يجري أستاذ المقرر على صورة أو ار االجابة يكون باللون األخضر ليكون
مغاي ار للون الذى تم التصحيح ب وهو اللون األحمر.

 .6يتم استيفاء التقرير -بالرقم السرى -الخا
وأستاذ المقرر المكل

بالفح

بنتيجة فح

 ،ورئيس الكنترول.
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صورة كراسة اإلجابة ويوق ،

 .7يقوم رئيس الكنترول بكش
 .8يوق

هوية األو ار بعمل فك شفرة األرقام السرية

الطالب على طلب الت لم -بعد كتابة اسم الطالب علي  -بنتيجة الفح

باإليجاب أو السلب.

 .9وفى حالة وجود خطأ مثل (أسئلة لم تقيم – خطأ فى نقل الدرجة من داخل كراسة
االجابة إلى مراية الكراسة -خطأ فى تجمي الدرجات – خطأ فى نقل الدرجات من
الكراسة لكشو

الرصد أو الكنترول شيت أو اإل هار) يتم تصويب الخطأ

 .10بعد االنتهاء من إعادة الرصد يتم عمل محضر فح

الت لمات وعرض على السيد

األستاذ الدكتور /عميد الكلية لعرض على لجنة شئون التعليم والط ب ثم مجلس الكلية
العتماد  ،واعادة المبالغ المحصلة من الطالب في المواد التي بها خطأ.

 .11ال يتم اعادة تصحيح إال بحكم من محكمة القضاء االدارى

مراجعة وتحليل نتائج التقويم:

يتم إع ن نتائج التقويم للط ب أوال بأول باألقسام خ ل التقويم المستمر وبادارة شئون الط ب

وعلى موق الكلية بشبكة االنترنت خ ل التقويم النهائي ،و تتم مراجعة وتحليل نتائج التدريس

والتعلم والتقويم ،كما يتم اتخاذ ق اررات واجراءات تصحيحية في ضوء هذا التحليل.

المراجعة الدورية الستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم:
•

تم اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم قرار مجلس الكلية رقم ( )553بجلست رقم

•

يتم عمل مراجعة دورية لهذ االستراتيجية فى ضوء:

( )296بتاريخ 2017/6/13م
 .1نتائج االمتحانات.

 .2نتائج االستقصاء الموج للط ب.

 .3نتائج االستقصاء الموج ألعضاء هيئة التدريس.

 .4نتائج االستقصاء الموج لمعاوني أعضاء هيئة التدريس.
 .5تقارير المراجعين الن راء.

 .6تقارير المراجعة الخارجية (مثلما حد

فى تقرير زيارة االعتماد عام 2014

الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم).
20

 .7ما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من إصدارات
ودوريات وتوصيات مؤتمرها السنوى.

 .8التوج القومى لوز اررة التعليم العالى بتطوير ن ام التعليم الطبى منذ عام
2018

•

يتم االستفادة من نتائج هذ المراجعة فى تطوير وتحسين أساليب ومنهجيات

االستراتيجيات المتبعة في التدريس والتعلم والتقويم باإلضافة إلى تطوير وتحسين أنماط
التعلم غير التقليدى التى تتضمنها االستراتيجية .
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مرفق رقم (:)1

الهيكل التن يمي لوحدة القياس والتقويم بكلية الطب
المجلس التنفيذى للوحدة

مجلس ادارة الوحدة
عميد الكلية "رئيس مجلس االدارة"

أمانة الشئون الفنية

المدير التنفيذي للوحدة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
الشئون الفنية

الشئون االدارية

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
لجنة ضبط الجودة والمتابعة
مدير وحدة ضمان الجودة

اعمال السكرتارية
شئون مالية

مدير تنفيذى الوحدة (منسق الكلية)

لجنة تصحيح ورصد واعالن النتائج الكترونيا

بنوك االسئلة واالختبارات
االلكترونية
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لجنة المعايير االكاديمية لنظم تقويم الطالب واالمتحانات وتوصيف المقررات

مرفق رقم (:)2

• اعتماد تشكيل لجان وحدة القياس والتقوي :بقرار مجلس الكلية رقم
( )1023بجلسته رقم ( )312بتاريخ 2018/7/15م.
• تم تحديث االعتماد :بقرار مجلس الكلية رقم ( )1148بجلسته رقم
( )326بتاريخ 2019/8/21م.
مادة ( :)1يتم تشكيل لجان وحدة القياس والتقويم كاآلتي:
لجنة ضبط جودة نظم القياس والتقويم:

 -1أ.د /.عصام الدين عبد العزيز محمد
 -2أ.د /.كمال عبد العال محمد
 -3أ.د /.كمال عبد الستار محمد
 -4أ.د /.طارق عبد الحميد أبو العز
 -5رئيس إتحاد الطالب
لجنة متابعة إعداد االختبارات االلكترونية وبنوك األسئلة:
 -1أ.د /.نجوى سيد محمد
 -2أ.د /.عالم محمد عبد المنعم
 -3د /.أشرف أحمد عبد اللطيف
 -4د /.نهير محمد عباس.
 -5أمين اللجنة الثقافية
لجنة تقييم مدى االلتزام بالالئحة ومواصفات الورقة االمتحانية:
 -1أ.د /.عالء الدين حسن محمد
 -2أ.د /.إيمان عبد الباسط محمد
 -3أ.د /.صالح رشدى أحمد
 -4أ.د /.عاصم الثانى محمد على
 -5د /.نسرين جمال الدين
 -6ط /.محمد أشرف
 -7أمين اللجنة الفنية.
لجنة متابعة تصحيح ورصد وإعالن النتائج إلكترونيا:
 -1أ.د /.حمدى على محمدين
 -2د /.سمير أحمد عبد المجيد
 -3د /.عالء أحمد غالب
 -4د /.عمرو محمد عبد الحميد
 -5أمين مساعد إتحاد الطالب
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مادة (:)2
بالشئون االدارية للوحدة
تكليف السيد  /محمود عبد المجيد محمد
مادة (:)3
بأعمال سكرتارية الوحدة
تكليف االنسة /ناهد خالف عبد الكريم
مادة (:)4
بالشئون المالية للوحدة
تكليف السيد  /طارق احمد فهيد
مادة (:)5
يوضح التوصيف الوظيفي المرفق مهام كل من هذه اللجان
مادة (:)6
يعمل بذلك من تاريخه ويلغي ما دون ذلك

عميد الكلية
أ.د /.مصطفى عبد الخالق.

24

مرفق رقم (:)3

مهام لجان وحدة القياس والتقويم
-1

ضبط الجودة والمتابعة

 .1متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للوحدة زمنيا ومدي تحقي مؤشرات النجاح واالنتهاء
منها.
 .2متابعة كافة األنشطة والتقارير المتعلقة بأعمال لجان العمل األخرى داخل الوحدة
من خ ل التقرير الشهري المقدم من كل لجنة.
 .3متابعة آليات تنفيذ االنشطة وتطبيقها داخل األقسام .من خ ل تقارير اللجان
األخرى
 .4عقد اجتماعات شهرية م رؤساء كل لجنة لتوزي المهام ومناقشة التقارير المقدمة
منهم.
 .5تجمي التقارير الشهرية الخاصة بلجان الوحدة واعداد تقرير جماعي شهري ،وآخر
رب سنوي.
 .6وض آلية لفح

التماسات الط ب وت لماتهم وحل شكواهم فيما يخ

التقويم.
 .7إنشاء ن ام دوري لقياس رأى الط ب فى التعليم والتعلم.
 .8وض آلية لمشاركة الط ب لإلسهام بطريقة إيجابية فى التحسين المستمر.
 .9توزي االستبيانات وجمعها وتحليل نتائجها وكتابة تقرير عنها.
 .10إعداد واعتماد ونشر إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.
 .11تضمين هذ اإلستراتيجية ن م ل متحانات االلكترونية
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أن مة

متابعة تصحيح ورصد واع ن النتائج الكترونيا

-2

 .1متابعة تحقي الدقة والعدالة في عملية التصحيح والمراجعة (تطبي اإلستراتيجية).
 .2متابعة إ هار واع ن النتائج الكترونيا على موق الكلية-
 .3إنشاء ن ام لتقييم نتائج االمتحانات بصفة دورية.
 .4التدريب على التصحيح االلكترونى ل متحانات.
 .5عمل شبكة معلومات داخلية تحتوى على برمجيات التصحيح االلكترونى
ل متحانات.
 .6متابعة تنفيذ آلية لفح

التماسات الط ب وت لماتهم وحل شكواهم فيما يخ

أن مة التقويم.
 .7إعداد تقرير شهري عن أنشطة المجموعة.

-3
.1
.2

عمل دليل للتقويم.
األش ار
واألهدا

.3

بنوك االسئلة واالختبارات االلكترونية

على إنشاء بنوك أسئلة فى التخصصات المختلفة فى ضوء المعايير
الموضوعة لكل تخص

وادراجها ضمن قواعد البيانات.

متابعة إثراء بنوك األسئلة من آن آلخر والتحدي

المستمر للمخزون الموجود من

األسئلة.
.4

وض نماذج من هذ األسئلة على موق الكلية لتدريب الط ب عليها فى كل
المقررات.
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.5

إعداد تقارير واحصاءات مجمعة عن األسئلة الواردة ومراجعتها وادخال البيانات
الخاصة بها.

.6
.7

التنسي م األقسام العلمية فى وض األسئلة وتجميعها ومراجعتها.
تزويد األقسام بالكتب المرجعية ال زمة اللقياس والتقويم
أقتراح أساليب ووسائل حديثة المتحانات المقررات الدراسية.

.8
.9

إعداد تقرير شهرى عن أنشطة المجموعة.

-4
.1

األش ار

المعايير األكاديمية وتوصي

على توصي

المقررات الدراسية عن طري

المقررات

أعضاء هيئة التدريس لكل

مقرر دراسى.
.2

األع ن عن توصي

المقررات إلكترونيا.

.3

وض نموذج مطاب

للمعايير األكاديمية للمقررات واألختبارات األلكترونية والبرامج

الدراسية بما يتناسب م الممارسات الجيدة فى التقويم وجودة التعليم.
.4
.5
.6

تصميم األستبيانات الخاصة باألنشطة.
إعداد واعتماد ونشر إستراتيجية التعليم والتعلم وتضمينها طرقا حديثة للتدريس.
وض دليل الطالب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة يوضح الجداول الدراسية واللوائح

والتعليمات لمختل

األقسام واألنشطة الط بية والخدمات األكاديمية والمتعلقة بتقييم

الطالب.
.7
.8

وض آليات للتأكد من تحقي معايير التقويم بما يتناسب م رسالة الكلية والجامعة.
إعداد تقرير شهري عن أنشطة المجموعة.
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مرفق رقم (:)4

بطاقة متابعة بنوك االسئلة واالختبارات االلكترونية

تاريخ المتابعة:

القسم:
رئيس القسم:

أسماء أعضاء اللجنة الثالثية لالمتحانات:
 .1أ.د/.
 .2أ.د/.
 .3أ.د/.

المسئول عن بنك األسئلة :أ.د/.
برامج التشغيل الموجودة على الجهاز:
بيانات المالحظة
نتيجة الفحص

م

البيان

1

توافر جهاز كمبيوتر*

2

قصر استخدام الجهاز كبنك أسئلة*

3

وجود اسم مستخدم وكلمة مرور لفتح الجهاز*

4

عدد األسئلة الموجودة بالبنك (يذكر العدد)*

5

تمثيل كافة فروع المقرر فى بنك األسئلة*

6

آلية إعداد األسئلة**

7

استخدام البنك فى االمتحانات السابقة**

8

مدى تدريب الطالب على عينة من هذه األسئلة**

9

وجود صور الكترونية من االمتحانات*

نعم

 10تطبيق سابق للصورة االلكترونية**
*الفحص والمالحظة
توقيع لجنة الفحص

**تقديم وثائق
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