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 الئحة امتحانات الزمالة المصریة
  مقدمة

متحانات الزمالة المصرية الى التأكد من قدرات ومھارات المتدربین ومن ممارساتھم إيھدف نظام 
وخارجھا داخل مصر ى فى وكأعضاء فى منظومة العمل الطباالكلینیكیة الصحیحة كأخصائین مستقلین 

من خالل مجموعة من االمتحانات التحريرية والعملیة والشفھیة التى تقیس المھارات والسلوكیات  وذلك
  التى حصل علیھا المتدرب اثناء التدريب.

والعرب فقد قامت  شھادة الزمالة المصرية واالقبال الشديد علیھا من االطباء المصريین ونظرا ألھمیة
الالئحة الخاصة باالمتحانات للزمالة المصرية  بمراجعة االمانه العامة للجنه العلیا للتخصصات الطبیة

 ة لدقة ونزاھة االمتحانات وقد تموالعالمی التغیرات الحادثة والمتطلبات القومیةلت ماشى مع وتعديلھا 
  .العلیا للتخصصات الطبیة ورئیس اللجنةالموافقة على الالئحة من السید األستاذ الدكتور وزير الصحة 

  امتحانات الزمالة المصرية فىالمبادئ العامة المتبعة 

واعد االتیة أثناء جنة العلیا للتخصصات الطبیة (الزمالة المصرية) القلتتبع جمیع المجالس العلمیة بال
  (التحريرية والعملیة واالكلینیكیة): اإلمتحاناتتصمیم واعداد 

.ى تستند اسئلة االمتحانات بأنواعھا على المنھج العلم .١  للتخصص
 :المنھج وتشملى تقیس االسئلة مختلف المعارف والمھارات المحددة ف .٢

a. المعارف                                                           Knowledge  
b. رية المھارات الفك                                Intellectual skills  
c. مھارات حل المشكالت                         Problem solving skills   
d. المھارات التحلیلیة Analytic skills                                            
e. المھارات العملیة والمھنیة          Practical and Professional skills  
f. المھارات العامة والقابلة للنقلGeneral and Transferable skills     

 .ينعقد االمتحان اثنائھاى االسئلة مناسبة لمرحلة التدريب المقابلة والتيجب أن تكون  .٣
يتم وضع االسئلة بناء على مصفوفة امتحان محددة ومرحلیة ومتوازنة حتى يتم تغطیة جمیع  .٤

-ثانيجزء -اول  ات والمھارات المطلوبة للدراسة من خالل انواع االمتحانات المختلفة (جزءالموضوع
  .اثناء العمل تقییم- ثالث جزء

  االمتحانات بالزمالة المصرية

 :   الجزء األول امتحانأوالً

 الجزء األول امتحانأھداف 

المنھج ى فوالمحددة  الصلة بالتخصص ذات المھاراتوتقییم مستوى المعلومات األساسیة  §
 .االمتحان مصفوفةى وفللتخصص ى العلم

  موعد امتحان الجزء األول 

من كل عام وقد تلجأ اللجنة  ويولیوشھر يناير ى يتم عقد امتحان الجزء االول مرتین سنويا ف §
حالة ى ر موعد االمتحان فیتغیبعض االحیان لى الزمالة المصرية) فالطبیة (العلیا للتخصصات 

الظروف الطارئة والغیر مخطط لھا وسوف يتم اإلعالن عن موعد االمتحان قبل االمتحان بشھر 
.ى اإلدارالمبنى ى وكذلك فعلى األقل على موقع الزمالة المصرية على االنترنت   للزمالة

  الجزء األول امتحانشروط دخول 

ن تاريخ استالم التدريب أشھر م ٦يسمح للمتدرب بالتقدم المتحان الجزء االول بعد مرور  §
الموعد المحدد قبل دخول االمتحان وذلك بعد ى فالمقررة بالزمالة مع سداد رسوم االمتحان 

 :ىستیفاء وتقديم االتإ
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 ٥٠٠توصى بھا الزمالة المصرية بمجموع ى شھادة التويفل معتمدة من الجھة الت .١
 .درجة او أكثر

 إمتحان مھارات الكمبیوتر الذى تعقده الزمالة. النجاح فى .٢

  عدد مرات دخول االمتحان

مده أقصاھا ثالث مرات ى ف االمتحان اجتیاز يجب البكالوريوس:األطباء الحاصلون على  §
ألى سبب من األسباب االمتحان مرة لم يدخل فیھا ى أوتحسب  تاريخ وجوب اإلمتحانمن 

 امتحانويمكن دخول ى األصلوإذا لم ينجح خالل الثالث مرات يعود لمكان عمله كمرة رسوب. 
  .بموافقة األمین العام مرة استثنائیة واخیرةى األصلالجزء األول من مكان عمله 

مرتین الخالل ى فالجزء األول  امتحان جتیازإيجب  الدبلوم:األطباء الحاصلون على  §
مرتین يعود لمكان الخالل  متدربوإذا لم ينجح ال .(مرتین فقط)التالیتین لبدء التدريب مباشرة 

 مرة استثنائیة واخیرةى ويمكن دخول امتحان الجزء األول من مكان عمله األصلى عمله األصل
   .بموافقة األمین العام

 :أو على الزمالة البريطانیة أو ما يعادلھا الماجستیرالحاصلون على  §

o من دخول الجزء األول على أال يكون قد مضى على  يعفى العامة:التخصصات ى ف
بالزمالة وإذا مضى على  االلتحاقأكثر من خمس سنوات عند  على الماجستیرحصوله 

 اجتیازحصوله على الماجستیر أكثر من خمس سنوات عند التسجیل بالزمالة علیه 
وإذا لم  .رتین فقط)التالیتین لبدء التدريب مباشرة (ممرتین الخالل ى فالجزء األول  امتحان
ويمكن دخول امتحان الجزء األول ى مرتین يعود لمكان عمله األصلالخالل  متدربينجح ال

 .بموافقة األمین العام مرة استثنائیة واخیرةى من مكان عمله األصل

المتحان الجزء االول بعد مضى ستة المتدرب يتقدم  :الفرعیةالتخصصات ى ف .٣
 متدربوإذا لم ينجح ال .مرتین خالل سنة اقصىمن االلتحاق بالزمالة بحد  أشھر

ويمكن دخول امتحان الجزء األول من ى مرتین يعود لمكان عمله األصلالخالل 
 .بموافقة األمین العام مرة استثنائیة واخیرةى مكان عمله األصل

ناجحون فى الجزء األول فى الزمالة البريطانیة أو األيرلندية أو ما يعادلھا: ال §
يعفوا من إمتحان الجزء األول فى نفس التخصص فى حال موافقة المجلس العلمى 

 .على مطابقة اإلمتحان إلمتحان الزمالة المصرية

  الجزء األول متحاننظام إ

 ورقه ساعتینكون من ورقتین مدة كل مى ھو امتحان تحريرفى األعم الجزء األول  امتحان §
قصیرة  تحريرية أسئـلة منالثانیة  االختیارات والورقةأسئلة متعددة  منالورقة األولى  تكونوت

نظام اإلمتحان إذا كانت تغییر للمجالس العلمیة ويمكن أو طويلة أو أسئلة حل مشكالت. 
  وبموافقة األمین العام.طبیعة التخصص تستلزم ذلك ويوضح بالمنھج العلمى 

 أوى شفو امتحانلیكون أو إمتحان آخر  االمتحانيجوز للمجالس العلمیة أن تخصص جزء من  §
ى العلمالمنھج  بأھداف التخصص ومرتبطاعلى أن يكون موضوعیا لذات ى إكلینیكاو ى عمل

 .الطبیةد موافقة امین عام اللجنة العلیا للتخصصات المنھج وذلك بعى فوموضح توثیقة 

 : ً   التحريريى الثانالجزء  امتحانثانیا

 الجزء الثاني امتحانأھداف 

الحديثة  النظرية والمھارات التحلیلیة والعملیة والمھنیة والتطوراتتقییم مستوى المعلومات  §
حصل ى والتى المنھج العلمى والمحددة فالتخصص  مجالى فى كأخصائالالزمة للعمل 

 .برنامج الزمالة المصريةى ف علیھا الطالب أثناء التدريب
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  موعد امتحان الجزء الثاني

كتوبر من كل عام وقد سبتمبر/أشھر ى س ويا ف ة واحدةمرى يتم عقد امتحان الجزء الثان §
بعض االحیان لتغیر موعد االمتحان ى تلجأ اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة (الزمالة المصرية) ف

لھا وسوف يتم اإلعالن عن موعد االمتحان قبل  حالة الظروف الطارئة والغیر مخططى ف
المبنى ى االمتحان بشھر على األقل على موقع الزمالة المصرية على االنترنت وكذلك ف

. ى اإلدار  للزمالة

 الجزء الثاني امتحانشروط دخول 

 .أو االعفاء من امتحان الجزء األولى النجاح ف §

 التخصص.فترة التدريب المقررة ببرنامج الزمالة لذات  نتھاءا §

وتقديمه للمراجعة النھائیة والمركز التدريبى المدرب من  واعتمادهكتاب األنشطة  استكمال §
  .قبل التقدم لالمتحانعلى األقل  أشھرثالثة ى من قبل المجلس العلم

من ى العلم المجلسراه يعدم استیفاء المتدرب لمتطلبات كتاب االنشطة كما  ى حالف §
لمرة واحدة على فسوف يحرم من دخول االمتحان  أو جراحیةحاالت ودوران ومھارات علمیة 

 ى.العلمالمجلس  على نفقة المتدرب طبقا لما يقررهمع اضافة مدة تدريبیة األقل 

على دخول المتدرب االمتحان وذلك بعد مراجعة كتاب األنشطة ى موافقة المجلس العلم §
استكمال متطلباته وكذا مراجعة تقارير المدربین والمشرفین العلمیین عن اداءه  والتأكد من

 أثناء التدريب وكذا انتظام المتدرب بالتدريب واستكماله لمتطلبات الدوران المطلوبة للتخصص. 

 C.P.R) . – A.C.L.S – ىالرئوو ى القلب لإلنعاش األساسیةشھادة التدريب على المھارات  §
(A.T.L.S متطلبات التخصصل طبقا. 

) لكل تخصص، ويسمح للمتدرب بتقديم ىإعداد مقالة أو بحث (طبقا لقرار المجلس العلم §
 ى.امتحان الجزء األول وحتى قبل االمتحان التحريرى المقالة أو البحث بعد النجاح ف

  .الموعد المحدد قبل دخول االمتحانى سداد رسوم االمتحان ف §

  عدد مرات دخول االمتحان

بنجاح فى  بعد إنتھاء تدريبه على أن يجتازهى متحان الجزء الثانإبدخول  متدربلل يسمح §
دخول للمتدرب يمكن فى حال عدم نجاحه لسنة إنتھاء التدريب. و التالیةسنوات  ٣خالل ال 

  بموافقة األمین العام. ستثنائیة واخیرةواحدة إمرة  ثانىامتحان الجزء ال

ى إعادة القید فمكنه طلب يى مرات دخول امتحان الجزء الثان متدربحالة استنفاذ الى ف §
على نفقته وبدون ذات التخصص ى الزمالة المصرية واعادة التدريب لمدة عامین متتالیین ف

 ٣خالل اإلمتحان على أن يجتازه التدريب يسمح له بدخول  . وبعد انتھائه مندعم للرسوم
ال يمنح أى فرص السنة المنتھى فیھا تدريبه و المنعقده فىمرة البما فیھم متتالیة مرات 
تالیة مرات متتالیة بما فیھم المرة ال ٣خالل وبعد نجاحه علیه إجتیاز الجزء الثالث . أخرى

 وال يمنح أى فرص أخرى. لنجاحه فى الجزء الثانى

 الجزء الثاني امتحاننظام 

 : كاالتيورقات تحريرية على يومین مكوناتھا اثنین الى أربعة  منى التحرير االمتحانيتكون  §

  سؤال. ١٠٠ورقة واحدة على االقل من اسئلة متعددة االختیارات ال تقل االسئلة فیھا عن  §

 من    ويبلغ عدد االسئلة فیھا وأسئلة حل المشكالت صیرةقورقة واحدة على االقل اسئلة  §
 اسئلة. ١٠الى  ٨

او مصاحبة بصور سئلة تح يرية أ علىحل المشكالت ى فمتخصصة الورقة يمكن أن تحتوى ال §
 extended matching)أسئلة التطابق الممتدة  أومصاحبة بصور سئلة متعددة االختیارات أ

questions)  سؤال. ٥٠اال يقل عدد االسئلة عن  لىع  
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 المتعلقة بذاتيجب أن يغطى االمتحان الجوانب االكلینیكیة والعلوم األساسیة التطبیقیة  §
قیاسھا باألسئلة  ويمكنى العلمالمنھج ى فمھارات ومعلومات مطلوبة ى أالتخصص وكذا 

 مصفوفة االمتحان.ى وموضحة فالتحريرية 

  تعلیمات عامة بشأن االمتحانات التحريرية للزمالة المصرية

  التحريريمكان االمتحان 

كورنیش النیل مصر القديمة وكذا  ٩٨٩مقر الزمالة المصرية ى فتعقد االمتحانات التحريرية  §
كورنیش النیل مصر  ٩٨٧ى فمستشفى دار السالم العام المجاورة للمبنى والكامنة ى ف

 القديمة.

ى التحريراماكن اخرى لعقد االمتحان ى أ باختیارقد تقوم اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة  §
طريق لوحة االعالنات بمقر الزمالة وكذلك موقع  الحالة يتم ابالغ الطالب عن ھذهوفى 

 الزمالة على شبكة االنترنت.

  التحريرياجراءات دخول قاعة االمتحان 

مقر الزمالة المصرية مع احضار البطاقة الشخصیة او جواز ى فيتم تسجیل حضور االمتحان  §
 .الزمالة كارنیهاحضار ى الضرورالسفر وكذلك من 

 .الزمالة طوال وقت االمتحان كارنیه اظھاريرجى  §

للزمالة بشأن ى اإلداروالطاقم  والممتحنینيرجى اتباع ارشادات ونصائح السادة المراقبین  §
 .الجلوس لالمتحان

المقعد ى فالجلوس  متدربوعلى ال ومدون علیه رقم الزمالة متدربيوج  مقع  مخص  لكل  §
 .المخصص له

 ھزة التابلتس أو ما أشبه.لن يسمح بدخول التلیفونات المحمولة أو أج §

  التحريرياالمتحان  تعلیمات بشأن

 .دقیقة على االقل ١٥ قبل بداية االمتحان بـيجب الوصول  §

دقیقة بعد بداية  ٣٠من  أكثرمتأخرا  حضورالحالة ى فدخول الى لجنة االمتحان الل  يسم  ب §
 .االمتحان

  .المحدد الموعدى فاالمتحان ى وينتھلمتأخرين للن يتم تعويض الوقت  §

 .لن يسمح بمغادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصف الوقت المحدد لالمتحان §

مغادرة القاعة بھدوء وعدم ازعاج  لإلمتحان يجبالوقت المحدد إنتھاء قبل فى حال المغادرة  §
  ممتحنین.الى باق

  .دقیقة ١٥بعد مرور نصف الوقت وقبل نھاية االمتحان بـ ى المتبقسوف يتم اعالن الوقت  §

 .دقائق االخیرة من االمتحان ١٠الـ ى فلن يسمح بمغادرة قاعة االمتحان  §

 : ً   ىواإلكلینیكى والعملى الشفوالجزء الثالث  امتحانثالثا

  الجزء الثالث امتحانأھداف 

 االستشاراتتقديم ى وكذلك قدرته فى تحديد قدرة المتدرب على الممارسة الطبیة كأخصائ §
  الحاالت المتعلقة بتخصصه.ى اآلخرين فى أعضاء الفريق الطبى لباق

تقییم معلومات المتدرب الخاصة بمعرفة اآللیة الوظائفیة والمرضیة الضرورية لتشخیص  §
  ومعالجة الحاالت اإلكلینیكیة.
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) ...-  باثولوجیه –إشعاعیة  –طلب الفحوصات التشخیصیة (معملیة ى تقییم قدرة المتدرب ف §
ومعالجة جیدة للحاالت اإلكلینیكیة ومتابعة تطور حالة  وتفسیر نتائج الفحوصات من أجل فھم

  المرضى.

ى فاالھداف  ھذه وتوضیحيقوم كل تخصص بوضع المزيد من األھداف حسب حاجة التخصص  §
 .للتخصصى العلمالمنھج 

 موعد انعقاد االمتحان 

للتخصصات وقد تلجأ اللجنة العلیا يناير /شھر ديسمبرى يعقد االمتحان مرة واحدة كل عام ف §
حالة الظروف الطارئة ى ر موعد االمتحان فیبعض االحیان لتغیى الطبیة (الزمالة المصرية) ف

والغیر مخطط لھا وسوف يتم اإلعالن عن موعد االمتحان قبل االمتحان بشھر على األقل 
. ى المبنى اإلدارى على موقع الزمالة المصرية على االنترنت وكذلك ف  للزمالة

 الجزء الثالث حانامتشروط دخول 

نفس ى فبنجاح ى التحريرى الثانالجزء  امتحان اجتازالجزء الثالث لمن  امتحانبدخول  سمحي §
 التخصص.

 .الموعد المحدد قبل دخول االمتحانى فالمقررة سداد رسوم االمتحان  §

 عدد مرات دخول االمتحان

وفى حال  ى.الثانالجزء ى ف نجاحمتتالیة بعد المرات  ثالثالجزء الثالث  امتحانيسمح بدخول  §
بموافقة  ستثنائیة واخیرةواحدة إمرة  ثالثدخول امتحان الجزء الللمتدرب يمكن عدم النجاح 
 األمین العام.

ى إعادة القید فمكنه طلب ي لثمرات دخول امتحان الجزء الثا متدربحالة استنفاذ الى ف §
على نفقته وبدون ذات التخصص ى الزمالة المصرية واعادة التدريب لمدة عامین متتالیین ف

إعادة إمتحان الجزء الثانى على أن يجتازه ه یلج  عالتدريب ي . وبعد انتھائه مندعم للرسوم
مرات متتالیة بما فیھم المرة المنعقده فى السنة المنتھى فیھا تدريبه وال يمنح أى  ٣خالل 

متتالیة بما فیھم المرة مرات  ٣فرص أخرى ثم إمتحان الجزء الثالث على أن يجتازه خالل 
 المنعقده فى السنة الناجح بھا فى الجزء الثانى وال يمنح أى فرص أخرى.

  نظام امتحان الجزء الثالث

االجزاء االتیة مجتمعة او منفصلة حسب قرار المجلس ى النھائى يضم االمتحان اإلكلینیك •
 وحسب احتیاجات منھج التخصص.ى العلم

 امتحان الحالة الطويلة: :أوال

. دقیقة لكل حالة ٥٠ – ٤٠يضم من واحد الى اثنین حالة اكلینیكیة وتتراوح مدته من  •
مع ى دقیقة األولى يقوم المتدرب بمناظرة المريض وأخذ التاريخ المرض ٣٠ – ٢٠ال أثناء 

 الشامل.ى عمل الفحص اإلكلینیك
أداء المتدرب أثناء المناظرة مع  كل لجنة) بمراقبةى يقوم الممتحنین (عدد اثنان ف •

مدة الفحص  متدرب وبعد انتھاءتھم على نموذج خاص لكل اتسجیل تقییمھم أو مالحظ
 يقوم الممتحنین بمناقشة الحالة مع المتدرب.

 الحالة الطويلة بناء على مھارات رئیسیة وھي:ى ف متدرباليتم التقییم  •
o مھارة التواصل مع المريض  
o  المرضىمھارة أخذ التاريخ  
o ى مھارة الفحص اإلكلینیك 
o مھارات تفسیر األعراض وتقییم الحالة  
o  مھارة وصف العالج والتخطیط له 
o المريض معى والمھنى مھارة التعامل الخلق 
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ال بد من أن يقوم كل من الممتحنین بوضع درجة المتدرب على النموذج الخاص بذلك مع  •
  حالة رسوب المتدرب.ى ف "Feedback on performance" اداءهكتابة مالحظات عن 

 امتحان الحاالت القصیرة: :ثانیا

 .دقیقة ٢٠ – ١٠حاالت وتتراوح مدة االمتحان لكل حالة من  ٦ – ٢يض  من  •
ألجھزة ى الھدف من امتحان الحاالت القصیرة تقییم قدرات المتدربین على الفحص اإلكلینیك •

 الجسم المختلفة وتفسیر األعراض والظواھر المرضیة. 
 يقوم عدد اثنان من الممتحنین بتقییم أداء الطالب أثناء قیامه بفحص الحالة. •
 النموذج المخصص لذلك.ى يقوم كل من الممتحنین بوضع درجة المتدرب على حده ف •

 االمتحان الشفوي: :ثالثا

 .دقیقة ٣٠ – ١٠كل لجنة من ى فلجان ومدة االمتحان  ٤ – ٢يض  من  •
بالممارسة  وربط المعلوماتالى قیاس مھارات حل المشكالت ى يھدف االمتحان الشفو •

الطالب على عرض معلوماته ومقترحاته بطريقة علمیة سلیمة  وكذا قدرةاالكلینیكیة 
 . وواضحة ومنظمة

   "Structured viva card"يتم بوضع األسئلة مسبقا على شكل بطاقة امتحان منظمة  •
  تتكون كل لجنة امتحان من إثنین من الممتحنین. •
  النموذج المخصص لذلك.ى يقوم كل من الممتحنین برصد درجة المتدرب ف •

  الموضوعیة:المحطات االكلینیكیة  :رابعا

  .دقائق لكل حالة ١٠ – ٥ومدة االمتحان من  ةحال ١٤ – ٦وتضم من  •

  الموضوعیة: والمحطات العملیة

  .كل م طةى فدقائق  ٦ – ٣محطة ومدة االمتحان من  ٢٠ – ١٠وتضم من  •
ى والفحص الطبتھدف المحطات الموضوعیة إلى اختبار قدرة المتدرب على التشخیص  •

بمھنیة مع المحافظة على  وكذلك التصرفالمشكالت  والزمالء وحلالمرضى  والتواصل مع
 اخالقیات المھنة.

 بتقییم أداء الطالب أثناء قیامه بفحص الحالة.كل م طة ى يقوم ممتحن واحد ف •
 .النموذج المخصص لذلكى فيقوم الممتحن بوضع درجة المتدرب  •

  العملیة الموضوعیة: شرائحوال

 .دقائق ٥ – ٣شريحة ومدة االمتحان (عرض الشريحة) من  ٢٠ – ١٠تتضمن عرض من  •
يقوم واألسئلة الخاصة بالشريحة فى النموذج المعد لذلك  اإلج بة علىيقوم المتدرب ب •

)كل (لممتحن واحد    .الطالب إجابة بتقییم شريحة

  الجزء الثالثمكان امتحان 

تدريب بوزارة الصحة المستشفیات ومراكز ى االكلینیكیة والعملیة فتعقد االمتحانات  •
مع ى التدريبمصر وذلك للتأكد من تالئم امكانیات المركز ى فوالمؤسسات الصحیة الكبرى 

  متطلبات االمتحان.
ى اإلدارالمبنى ى فيتم االعالن عن موعد ومكان االمتحان قبل االمتحان بشھر على االقل  •

 االنترنت.للزمالة وعلى موقع الزمالة على شبكة 

  

  

  

 

 ة مالحظة ھام
ھذه الحالة يطلب من ى المذكورة أعاله. وفبعض التخصصات ال تنطبق علیھا طرق االمتحانات 

لكل تخصص تحديد طريقة االمتحان بحیث يكون االمتحان مقیاسا دقیقا لتحقق ى المجلس العلم
كتیب ى األھداف والمخرجات التعلیمیة للتخصص ويتم اإلعالن عن طرق االمتحان للتخصص ف

.ى المنھج العلم  للتخصص
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  ى اإلكلینیك عدد ايام االمتحان

  .حسب اجزاء االمتحان(للمتدرب الواحد) تتراوح مدة االمتحان من يومین الى اربعة ايام  •

  تعلیمات ھامة

دقیقة على االقل للتسجیل وحضور الجلسة  ٣٠يجب حضور الطالب قبل االمتحان بـ  •
 .التعريفیة قبل بداية االمتحان مع االستاذ المشرف على االمتحان

 الزمالة طوال وقت االمتحان هالزمالة مع ارتداء كارنی هوكارنیى الرقم القومطاقة بيجب احضار  •

وتركه خارج مكان اجھزة الكترونیة لالمتحان ويتم غلق الموبايل ى أ بإحضارال يس ح  •
 اإلمتحان.

 .باحترام وتقديراألدوار ى وممثليجب على المتدرب معاملة جمیع المرضى  •

لى اجراءات منع ومكافحة العدوى عمحافظة يجب على جمیع المشاركین فى اإلمتحان ال •
 .أخرىخالل االمتحان واثناء االنتقال من حالة اكلینیكیة الى 

 لزمالةالنجاح المتحانات ا واحتساب درجةالقواعد العامة للتحكیم 
  المصرية

  االمتحانات التحريرية 

للزمالة المصرية ى التنفیذالتحريرية للزمالة المصرية بناء على توصیات المجلس  االمتحاناتيتم تحكیم 
بامتحانات تخصصات  المتحدة المتعلقةوالمملكة  إيرلنداى فوكذلك بناء على توصیات الكلیات الملكیة 

  :كالتالياالعتماد 

التحكیم متدربین يتم يزداد عدد المتدربین بھا عن عشرة ى المصرية التتخصصات الزمالة  جمیع أوال:
موافقة علیھا من المجلس تى تم الوال (Modified Hofstee approach)ھوفستى المعدلة  بطريقة

:للزمالة وقواعدھا ى التنفیذ   كاآلتي

 فى المحكم على أن تتوافرى العلممحكمین بواسطة السید رئیس المجلس ة يتم تسمی .١
 الشروط اآلتیة:

  .االمتحانوضع ى فلم يشارك المحكم   -أ 

  التخصص.ى ف/ أستاذ ى كاستشاريعمل   -ب 

ى الحالالتخصص وكذلك بمستوى الخريج ى فللزمالة المصرية ى العلمملم بالمنھج   -ج 
  والمتوقع.

 ال يقل عدد المحكمین عن ثالثة. .٢
 كل محكم على حدة.ليتم التحكیم فرديا  .٣
معايیر النجاح  تحديدى يتم تسلیم المحكمین ورقة تعريفیة عن أھمیة التحكیم وطريقته ف .٤

 والرسوب.
يتم طباعة عدد نسخ من ورقة االمتحان مساوى لعدد المحكمین ويتم استالم كافة النسخ بعد  .٥

 نفس الیوم وتسلیمھا إلى قسم االمتحانات.ى انتھاء التحكیم ف
)  – صعبة-وتقسیمھا إلى أسئلة (سھلة  االمتحانعلى المحكم أن يراجع أسئلة  .٦ متوسطة

 الورقة المعدة لذلك.ى ف االمتحانعام عن  وكذلك كتابة تقرير
العامة للجنة العلیا للتخصصات الطبیة إلعداد  إلى األمانةى الفرديتم تسلیم نتائج التحكیم  .٧

المادة طبقا للمنحنى ثم تسلم النتیجة ى فمنحنى التحكیم وتحديد درجة النجاح النھائیة 
 .الكونترولالنھائیة إلى 

فیھا أقل من عشرة  لالمتحانيبلغ عدد المتقدمین ى التالتخصصات ى فتحتسب درجة النجاح  ثانیا:
للزمالة المصرية ولصعوبة ى التنفیذوذلك بناء على قرار المجلس  لالمتحان% من المجموع الكلى ٦٠

 .مثل ھذه األحوالى فالتحكیم ى فطريقة أخرى ى أ استخداموعدم عملیة 
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:   وھي:وعددھا إحدى عشر تخصص الدولى  االعتمادتخصصات  ثالثا

 .طب األسرة .١

 العظام جراحة  –العیون طب وجراحة  –األنف واألذن والحنجرة  –الجراحة العامة  .٢

 واألوعیة الدمويةالقلب أمراض  والكبد،ى الھضمالجھاز أمراض  ،الكلىأمراض  ،الباطنة العامة .٣

 ). االعتمادجراحة القلب (تحت إجراءات  –جراحة المسالك البولیة  .٤

   الدوليتخصصات االعتماد فى  درجات النجاح طريقة احتساب

وقواعدھا  (Modified Angoff method) المعدلة أنجوف النجاح بطريقة واحتساب درجاتيتم التحكیم 
   :ىكاآلت

التخصص والملمین بالمنھج ى فعدد المحكمین ثمانیة كلھم من االستشاريین واألساتذة  .١
 والمستوى العام والمتوقع للخريجین.وطرق التدريب ى العلم

وكذلك میسر ى العلميتم توفیر قاعة خاصة للتحكیم ويكون التحكیم بحضور رئیس المجلس  .٢
 ى.الطب) فى التعلیم استشاري –ى أخصائالتحكیم وھو (

كافة النسخ بعد  استالممساوى لعدد المحكمین ويتم  االمتحانيتم طباعة عدد نسخ من ورقة  .٣
أدوات  استخدام... وال مانع من االمتحاناتنفس الیوم وتسلیمھا إلى قسم ى فم التحكی انتھاء

عرض األسئلة على المحكمین على أن يكون ى ف (Data projector)العرض عن طريق الكمبیوتر 
 وبنك األسئلة (فقط). االمتحانمعروض على كمبیوتر األستاذ المسئول عن سرية  االمتحان

 لالمتحان ورقة ثمطريقة انجوف لكل  النجاح باستخدام وتحديد درجةيتم رصد نتیجة التحكیم  .٤
العامة  إلى األمانةبواسطة میسر اللجنة ويقوم بتسلیمھا الكترونیا  Excel sheetككل على 

 .الكونتروللجنة لذلك  للمراجعة النھائیة وتسلم بعدللجنة العلیا للتخصصات الطبیة 

  والشفويةاالمتحانات االكلینیكیة 

جح فیھا الطالب يجب أن ينى واللجان التلكل تخصص بتحديد عدد الحاالت ى العلمقوم المجلس ي .١
 .مجتمعة أو منفردة

كل ل نة ى من السادة الممتحنین ف ستخدمبتحديد نموذج التصحیح المى العلميقوم المجلس  .٢
 .على حدة

- القصیرة الحاالت - الطويلة (الحالةامتحان على حدة  كلى ف% ٦٠عن  ال ت لدرجة النجاح  .٣
 ) الشفوي اللجان - الموضوعیة المحطات

عدد محدد من ى فيمكن للمجلس العلمى إشتراط النجاح بالنسبة للمحطات الموضوعیة  .٤
 . أكثر% أو ٦٠على درجة  المتدرب لحصول باإلضافةالمحطات 

 والمتفق علیهى تحديد درجة النجاح على منحنى االنحدار المعیارى ف تخصصات االعتماد تعتمد .٥
 .(Standard Regression Curve)  مع الكلیات المعتمدة

دولیا لتحديد  ومتفق علیھاطرق أخرى معروفة  للتخصص استخدامى العلمقد يرى المجلس  .٦
 closed marking) المغلقةالعالمات  نظام واالكلینیكیة مثالاالمتحانات العملیة ى فدرجة النجاح 

system) ابالغ  الطبیة يتمأمین عام اللجنة العلیا للتخصصات  وبعد موافقةالحالة  ھذهى وف
وكذلك أشھر على األقل عن طريق موقع الزمالة على االنترنت  االمتحان بثالثةالمتدربین قبل 

  مبنى الزمالة المصرية.ى فى داخل اعالنطريق  عن

  التظلمات

  االتیة:من نتائج االمتحانات بأجزائھا الثالثة بالضوابط  التظلم متدربونالمن حق 

خاص بالتعامل مع الزمالة ى رسممن ينوب عنة بتوكیل  (اون يتقدم المتدرب شخصیا بالتظلم ا .١
 .المصرية)

 .العامة للزمالة المصرية فقط مع دفع الرسوم المقررة باإلدارةيكون التظلم كتابیا  .٢
 .خمسة عشر يوما من اعالن النتیجةيكون للتظلم مدة محددة خالل  .٣
 .وال يتم اعادة التصحیح او التقییم  يتم اعادة رصد الدرجات فقط .٤
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وفى مكتب االستقبال ولن يتم  على االنترنتالتظلم على موقع الزمالة  نموذج طلبيوضع صیغة  .٥
 .االلتفات الى التظلمات الغیر مكتوبة على النموذج

  المصرية:الخطوات المتبعة لفحص التظلمات بالزمالة 

بواسطة  أو اللجان جمیع اوراق االمتحانى فالمتدرب الحاصل علیھا  درجاتالمراجعة يتم  .١
 .الكونترولالعاملین بقسم  أحدجود مسئول التخصص وفى و

  .المتدرب بذلك خطروجدت النتیجة مطابقة ي إذا .٢
 إلعادةللتخصص ى العلمرئیس المجلس كتابة تقرير ويخطر وجدت النتیجة غیر مطابقة يتم  إذا .٣

وفى حالة التأكد من اختالف  .ىالعلماعضاء المجلس  أحدحضور ى فخطوات الرصد مرة اخرى 
 لألمینى العلمدرجات المتدرب عن الدرجات المعلنة يتم رفع تقرير موقع من رئیس المجلس 

 .الدرجات وإعادة رصدیجة فحص التظلم المتدرب بنت ويتم ابالغ العام للزمالة المصرية
قبال بالزمالة يوم من تاريخ تقديمھا لمكتب االست ٢١الرد على التظلمات خالل اإلنتھا من يتم  .٤

 المصرية.

  االحتیاجات الخاصة أصحاب

من شأنھا التأثیر على ى االعاقات المختلفة واالحتیاجات الطبیة الخاصة والت أصحاب المتدربون .١
ألدارة الزمالة المصرية قبل االمتحان بشھر على ى لالمتحان علیھم التقدم بطلب كتابادائھم 

 .ىاو القومسیون الطبى األقل مع تقرير موثق بالحالة المعنیة من لجنة طبیة بالتأمین الصح
وسوف تحاول الزمالة المصرية جاھدة ان توفر الوسائل الالزمة لتمكین المتدرب من اداء االمتحان  .٢

 مرضیة. بصورة
عدم إحتساب أى من المرات الثالث المقرر فیھا االحتیاجات الخاصة  أصحابمن يحق للمتدرب  .٣

يمنعه من دخول اإلمتحان على خاص بحالته دخوله اإلمتحان فى حال حدوث أى عائق مرضى 
تقرير موثق بالحالة المعنیة من لجنة طبیة بالتأمین الصحى او القومسیون الطبى ب أن يتقدم

 .ألدارة االمتحانات بالزمالة

  سرية االمتحانات

االمتحانات التحريرية والعملیة سرية وتحمیھا حقوق الطبع والنشر وتخضع لمتطلبات عدم  .١
 .احترامھا وااللتزام بھاجمیع اليجب على ى التالكشف 

 اوراق االسئلة مكتوب تسلیم اوراق االجابة و متدربیننھاية االمتحان يجب على جمیع الى ف .٢
 .المكان المحدد لذلكى فورقم الزمالة  متدربعلیھا اسم ال

عدم قیامة بتسلیم ورق االسئلة مع اوراق االجابة  ى حالالغیا ف متدربسوف يعتبر امتحان ال .٣
 ة.مكتوب علیھا االسم بالكامل ورقم الزمال

اإلمتحان أو كتابة بمحاولة تصوير أى من أوراق قیامة  ى حالالغیا ف متدربسوف يعتبر امتحان ال .٤
 األسئلة فى أوراق خارجیة.

بشأن سلوك الطالب  سیاسة اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة
  باالمتحانات

من اولويات الزمالة المصرية المحافظة على نزاھة وعدالة االمتحانات والتأكد من ان الحكم على اداء 
ولھذا وضعت  اكتسبوھا اثناء التدريب.ى التفیھا قد تم بناء على قدراتھم العلمیة والمھنیة  متدربینال

اثناء  متدربینللى المھنالسلوك  وللمحافظة علىالزمالة المصرية القواعد االتیة لسیر االمتحان 
  االمتحان موافقة ضمنیة على االلتزام الكامل بھذه القواعد. دخولاالمتحانات ويعتبر 

  تعريف السلوك الغیر الئق اثناء االمتحانات

  - من التصرفات األتیة: ى السلوك الغیر الئق أيتضمن 

 .التدخین أثناء االمتحان -١
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جھاز إلكتروني* مع الطالب أو استخدامه اثناء االمتحان (بخالف الحاسب األلى ى وجود أ -٢
 .البسیط)

 الكتابة بعد انتھاء وقت االمتحان المحدد.ى االستمرار ف -٣
مكان من ى االمتحان على التعلیمات المطبوعة أو فورقة ى مخالفة تعلیمات المراقبین والكتابة ف -٤

 .ر استخدامهظكراسة اإلجابة يح
ى فمواد غیر مصرح بھا ى كراسات او قوامیس او أ وااوراق ى مالحظات مكتوبه فى استخدام أ -٥
 شكل من االشكال اثناء االمتحان.ى أ

 االشكال. شك  منى اسئلة االمتحان او الحاالت بأأو تصوير تسجیل  محاولة نسخ او -٦
شكل من االشكال ويشمل ذلك وضع تفاصیل االمتحان على شبكة ى نشر محتوى االمتحان بأ -٧

 االنترنت.
 االمتحان.خراج اسئلة االمتحان خارج قاعة ا -٨
 طالب اخر.ى أمحاولة االطالع على اجابات  -٩

 االجابات.طالب اخر بنقل  ألىالسماح  - ١٠
 االمتحان.طالب اخر اثناء ى أمحاولة التواصل مع  - ١١
 .والممتحنین المراقبینعدم االلتزام بتعلیمات  - ١٢
 .المراقبیناو  للممتحنینى البدناو ى عمل من شأنه اإليذاء اللفظى األقدام على أ - ١٣
 االمتحان.اثناء ى تخريبتصرف مؤذى او ى أاألقدام على  - ١٤
 الشخصیة.تزوير بطاقة الزمالة او البطاقة  - ١٥
 لب اخر.طاى أمحاولة انتحال او انتحال شخصیة  - ١٦
 الحصول على محتوى االمتحان قبل االمتحان. - ١٧
 االمتحان.محاولة تزوير نتیجة  - ١٨
شكل اخر من اشكال الغش والخداع او السلوك الذى يمكن ان ينتج عنه اعطاء میزة غیر ى أ - ١٩

 الطالب.عادلة الحد 

كامیرات -الكامیرات-معدات التسجیل-التلیفون المحمول بأنواعه – اإللكترونیةتشمل االجھزة -*
اجھزة ى وا) tablets) وااللواح االلكترونیة (Laptop(ى الشخصالكومبیوتر -الحاسب األلى  –الفیديو 

  الكترونیة من شانھا تخزين وعرض ونشر المعلومات.

ن السلوكیات المذكورة عالیة مى أالموجودين اثناء حدوث  الممتحنینمن المراقبین او ى أعلى 
  توقیف الطالب ومنعه من استكمال االمتحان حسب التوجیھات واالجراءات المبینة ادناه.

 اجراءات التعامل مع السلوك الغیر الئق أثناء االمتحانات

بواسطة المراقب او السلوك الغیر الئق استكمال وتوقیع نموذج تقرير عن حادث ى ينبغ .١
العلیا  باللجنةالممتحن الموجود اثناء الحادث ويقدم التقرير الى قسم االمتحانات والمراقبة 

 للتخصصات الطبیة.
المكتوب التقرير  عبوجودھا اثناء االمتحان وتقديمھا م حال ي ممواد او اجھزة ى يتم مصادرة أ .٢

وسوف يسمح للطالب باستالم االجھزة بالزمالة المصرية  لجنة االمتحانات والمراقبة الى
 نفس يوم االمتحان. ى فااللكترونیة بعد عرضھا على لجنة االمتحانات والمراقبة 

  .يتم توقیف الطالب المؤدى لسوء السلوك ويلغى امتحان الطالب ويغادر لجنة االمتحان .٣
 بعض الحاالت قد يمنع الطالب من دخول االمتحان لفترة تتراوح ما بین سنة الى سنتین ى ف  .٤
يتم اتخاذ اإلجراءات  ١٥و١٤و١٣و١٢بند ى حالة قام أحد الطالب بأحد التصرفات المذكورة فى ف  .٥

 .قانونیة الالزمة مع ابالغ الشرطةال
ورق األسئلة مع أوراق اإلجابة حالة عدم قیامه بتسلیم ى سوف يعتبر امتحان الطالب الغیا ف .٦

 .مكتوب علیھا االسم بالكامل ورقم الزمالة

 نقاط ھامة

 الحاجــة دعــت مــا إذا جديــدة بنــود إضــافة أو الالئحــة فى الواردة البنود بعض تعديل المصرية للزمالة يجوز
 العلیــا اللجنــة أو التنفیــذى المجلــس رأى أخــذ بـعـد العــام األمــین مــن بمقتــرح توصــیة عـلـى بنــاء لــذلك

 للتخصصــات العلیــا اللجنــة رئــیس والســكان الصــحة وزير للسید المقترح يرفع أن على الطبیة للتخصصات
 .اإلضافة أو التعديل على للموافقة الطبیة


