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 ويمسياسة التق

 

يتم تقييم الطالب طبقا لالئحه الكلية التى تحدد درجات الطالب االجمالية ونسببة االتتحبا   -

 لكل  تادة  واعمال السنه التحريرى والعملى والشفوى

 -المواد التابعة للقسم  :

تادة تمريض صحه المجتمع  وفيها يكو  المجموع الكلى والتحريبرى والشبفوى واعمبال  -1

 السنه 

 ادة صحة المجتمع الفرقة الثالثة م -2

 مادة الصحة والمجتمع الفرقة االولى  -3

 مادة الوبائيات الفرقة الرابعة  -4

 االمتحانات التحريرية  -أوال :

يتم تشكيل لجا  االتتحا  قبل بدء االتتحانات بأسبوعين على أ  يراعى تحديد الممتحنين  -

 متحنين الخارجين تبن اسباتذة القسبموالم الداخليين تن االساتذة الذين قاتوا بتدريس المادة

 ويصدق تن تجلس القسم

يببتم تحديببد المسبب ول عببن تححببير االتتحببا  والمسبب ول عببن تراجعتببه تببن االسبباتذة الببذين  -

 بتدريس المادة على أ  يتم التصديق على ذلك فى تجلس القسم قاتوا 

طبالب وكبذلك يراعبى براعى قواعد الورقة االتتحانية التى حددتها وكيلة الكلية لشب و  ال -

أ  يسببتعمل االتتحببا  كببل أوجببه المعببارر فببى المقببرر والمنصببو  عليهببا فببى توصببي  

 المنهج

يتم تراجعه الورقة االتتحانية تبن عحبو ئي بة التبدريس المكلب  ببذلك وعمبل التعبديالت  -

 الالزته تع تراعاة التدقيق اللغوى لالتتحا  وحسن التنسيق الورقة 

بتكببار والتنببوع فببى توعيببة االسبب لة واسبب لة تقببيس الفهببم واسبب لة تراعبباة التجديببد و اال يببتم  -

 شكالت والتنفكير الناقدللتطبيق وتهارات حل الم

يتم تراعاة زتن االتتحا  وتناسبة االجابات المطلوبة لذلك يلتزم اعحباء ئي بة التبدريس  -

سباعة المس ولين عن االتتحا  بالتواجد يوم االتتحا  والمرور على الطلبة فى النصب  ال

 االولى تن االتتحا  للرد على استفسار الطلبة

يتم استالم اوراق االتتحا  تن الكنترول المس ول وتصحيحيها خالل اسبوعين تن تيعباد  -

 االتتحا 
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يتم تسليم اوراق االتتحا  بعد تراجعتها تن عحو ئي ة التدريس المس ول والتوقيع عليها  -

 تنهم 

 أمتحان نصف العام  -ثانيا 

الفصبل الدراسبى ونبلبك وكيلبة  يتم تحديد تيعاد االتتحا  فى االسبوع الثباتن والتاسبع تبن -

الكليببة بببذلك كتابببة قبببل تيعبباد االتتحببا  بأسبببوع حتببى يببتم تححببير المببدرجات الالزتببه 

 لالتتحا  

 بوقت كار  هيتم اعالم الطلبة بميعاد وتكا  االتتحا  قبل -

 

 ت الشفوى االمتحانا -: ثالثا 

يل لجا  االتتحا  قبل بدء االتتحانات بأسبوعين على أ  يراعى تحديد الممتحنين يتم تشك -

الداخليين تن االساتذة الذين قاتوا بتدريس المادة والممتحنين الخارجين تبن اسباتذة القسبم 

 ويصدق تن تجلس القسم

م توزيع الطالب على تجموعات حسبب تقسبيم وب و  الطبالب لهبم تبعبا لاليبام المحبددة يت -

 دة تمريض صحة المجتمع لما

 التاأكد تن اسماء الطالب فى كل لجنه تن لجا  االتتحا   -

 والتأكد تن وجود كشور رصد للدرجات  االتتحا  بمكاتب االساتذه تجهيز لجا   -

عيببة االسبب لة واسبب لة تقببيس الفهببم واسبب لة التجديببد و االبتكببار والتنببوع فببى نويببتم  تراعبباة  -

 التنفكير الناقدللتطبيق وتهارات حل المشكالت و

 يتم رصد الدرجات  الشفويه عن طريق استاذ كل لجنه وتسليمها الى رئيسه القسم  -

 اعمال السنه  -رابعا:

فى نهايه الفصل الدراسى يتم تجميبع درجبات كبل طالبب فبى كبل اتباكن التبدريب العملبى كمبا 

 ذ فببى ودرجببات اعمببال السببنه للمسببنيين تببع االخبب تحببار اليببه درجببات اتتحببا  نصبب  التببرم

ول الخبا  يتم خصبمها علبى حسبب الجبداالعتبار با  ايام الغياب خالل ايام التدريب العملى 

  بذلك


