
 )  MCQ) جامعة مؤتة  كلية الطب في تعليمات االختبارات واالمتحانات في 

 
جاحعا  حتتا   / كليا  البا  تسمى هذه التعليمات تعليماات اختتاااتات الاخحتناتاات  ا   : ( 1المادة ) 

 . كلي المواد الت  تبرحها ال  لجميع   "MCQ" النهائي  الكتابي   قط  حتناتاتاخالتببق على 
 

 أالاختتاااتات الاخحتناتاات اماا   هاا اخحتناتاات التكم ليا  حاد سبا  حاا ت   ئل أساتعا   : ( 2المااادة ) 
حوضاويي  حتعا د  اختتيااتات  ات اجااا  الاحا    انين  التكاو   أسائل ح تس  المااد  علاى لا   

لااااحل  للمااااد  التنااااسع اخسااائل  علاااى حساااتوا اللاااةا  اال القسااام اال الوحااا   التعليميااا  للمااااد  التقااار 
    . اصيغتها النهائي 

التجه زهاا االلا    األسائل حنسق المااد  حساتالع عاد اخلاراى علاى  ااعا   أالح ت    : ( 3المادة ) 
 النهائ . 

 

ااساتد ا  تكو  اللجن  اخحتناتي     كلي  البا  حسائول  عاد تصانير أالتاج اةجااا    : ( 4المادة ) 
ال حا ت  البنواوت تئايا القسام أ ( Item analysis)  األسائل القاات  الواوئ  حاع تنل ا  حتاردات 

   الماد  المستالع عد الماد . 
   

 : ( 5المادة ) 
الدا ئ  عاد عا د الاذيد  اةجاااتحد  أيستاع ا ا زاد ع د الذيد اتتاتالا  أي إجاااتتراجع   -أ  

اتتاااتالا اخجاااا  الصاانين   ال لاا  للتحةاا  حااد  اان  حتتاااو اخجاااا  العاا   الجااود اة اار حااد اجاااا  
يعاااد تصاانير اخحتنااا  اعاا  ال  ينااذى السااتاع  اانين  إجاااا  اانين  ال اا  حاااع الجااود اة اار حااد 

 النذى.   حذى األسئل  التنس  العالح  الج ي   تسا  لع د األسئل  المتاقي  اع 
 :  حعا    اللر  د التال  د  كالتنقق   إ ا  األسئل تنذى    -ب

 .0.2ا  ي و  حتلر الصعوب  اس  حد   -        
 .ا  ي و  حتلر التم  ز  ترا  اال سالاا   -        

   الا  زاد عاااد تلااا  النساااا    عااا د األسااائل  إجماااال حاااد %( 10) خ يزيااا  العااا د المناااذالى عاااد  الا 
علاااى كاااال اللااار  د  ااا  النقبااا  ب )تعتمااا  علاااى حجموعهماااا التحتاااذ  اعتماااادا   %( 10) يتتاااذ أساااوأ 

 اخس ( 



يعااااد تصااانير اخحتناااا  اعااا  حاااذى األسااائل  التنسااا  العالحااا  الج يااا   تساااا  لعااا د األسااائل   -ج 
   . المتاقي  اع  النذى

اخحتنااا  التكم لاا  الاساائل  اختتااااتات العملياا  التاا  تكااو    هااا اخجاااا  اتتيااات  أساائل تساات نى  -د
    التقر  )ب( حد هذه الماد .  الواتدحد حتع د حد لر   النذى 

%( الأخ يزياا  10يراعااى أ  خ يقاا  عاا د البلااا  الااذيد ينصاالو  علااى حمتاااز عااد )  : ( 6)  الماااادة
%( حاد عا د البلاا  الكلا   لاذا يقاو  القسام أال الوحا   التعليميا  للمااد  اعما  سائما  حرتاا  25عد ) 

%( حااد تسلساا  البلااا   اا  القائماا   التناا د عالحاا  البالاا  األت اار 10تنازليااا   اام يااتم اتتيااات أالع ) 
%(  ال لاا  بتقساايم 84%( لتكااو  ) 10%(  تعاا ع عالحاا  البالاا  األت اار حااد ) 10سلساا  الااا )  اا  ت

( على عالح  البالا  التا  حصا  عل هاا  ال لا  ةيجااد العاحا  الاذي تنتاجا  لتعا ي  84العالح  ) 
%(  ياااتم ضااارب كا ااا  العالحاااات  ااا  سائمااا  النتاااائا النهائيااا   ااا  تتاااا العاحااا  84العالحااا  إلاااى ) 

 حات النهائي  للماد  لكا   البالب.  للنصوع على العال

  العلااااى جميااااع 2022/ 2021علااااى أ  يببااااق هااااذا القاااارات اعتااااااتا  حااااد ب اياااا  العااااا  الجاااااحع  
 السنوات األساسي  الالسريري . 

 

تساااات نى اخحتناتااااات الكتابياااا  الاخحتناتااااات التكم لياااا  الاحتناتااااات اةةماااااع حااااد هااااذه  (: 7)  المااااادة
 .  التعليمات

 لقسم بت س ق النتائا الالتو ي  لمجلا الكلي  ااعتمادها.  يقو  ا  : ( 8المادة ) 

 تر   العالحات اع  اعتمادها حد حجلا الكلي .   : ( 9المادة ) 



 

 

فااي لالااة االااح االمتحاااا لطلبااة الةاا ة ال الااحة "الالتاا  تانل علاى:   : ( 6المااادة ) تااإ غلءااا  ناا  
ة ذات المعااحا اسقاا  االمااات لطلبااة الم م ااا  بإضااافةتالاا ا اسقةاااا المع يااة قااي الااد دفعتاا   

الإجااارا   ، "لتصااابس مةااااواة فاااي المعاااحا واالنحااامام المذياااارر للم م ااااة ذات الاااحرجات اسالاااد
 2017/ 1/ 16( تاتيخ  2017التع يالت اموج  سرات حجلا العم ا  تسم )  / 

 

( سااااااابالاج، بم جااااااب قاااااامار م لاااااا  العمااااااحا  رقااااااإ 7( وهااااااي ) 6تااااااإ تعااااااح   ناااااا  المااااااادة ) 
 . 2021/ 8/ 8تاراخ   2020/2021/ 510

 


