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 : مقدمة

 
، المادة 2004" للعام  20ترخيص مزاولة المهنة ومراقبتها أحد المهام الرئيسية لوزارة الصحة )قانون الصحة العامة رقم "يعتبر 

وعمل ما يلزم    ،صحة المواطنينعلى لمحافظة الالزمة لوضع المعايير "( وهو مسئولية مباشرة لوزارة الصحة، بما في ذلك 2"

 لمقدمي الخدمات الصحية قبل منحهم الترخيص بذلك. الكفاءة المهنيةلضمان 

اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بتنظيم وعقد امتحانات مزاولة المهنة للمهن الطبية والصحية  وزارة الصحة عبر قوم وت

م المحوسب، نوفمبر( من كل عام، وتتم بالنظا- يوليو-)مارس مرات سنويًا في األشهر 3تعقد االمتحانات ، حيث بفروعها

ويبدأ استقبال طلبات المتقدمين المتحانات قبل شهر تقريبًا من عقد االمتحانات ويتم اإلعالن عن ذلك على موقع الوزارة على  

 من انعقادها.  وقت كافاالنترنت، كما يتم اإلعالن عن المواعيد التفصيلية لالمتحانات ومكانها قبل 
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 بشكل دوري:  التخصصات التي يتم عقد االمتحانات بها .1

 التخصص  م التخصص  م

 سمعياتبكالوريوس  21 بكالوريوس الطب  البشري  1
 بكالوريوس في علوم التغذية 22 بكالوريوس طب األسنان  2
 فني تخدير وإنعاش )دبلوم(  23 بكالوريوس الصيدلة 3
 عالج نطق )دبلوم(  24 بكالوريوس تحاليل طبية 4
 عالج طبيعي )دبلوم(  25 الوراثة الطبيةبكالوريوس تحاليل  5
 قبالة )دبلوم(  26 أحياء دقيقة  سبكالوريو  6
 تحاليل طبية )دبلوم(  27 بكالوريوس كيمياء حيوية   7
 ناعية )دبلوم(طأطراف ص 28 بكالوريوس تمريض 8
 تأهيل )دبلوم(  29 بكالوريوس تصوير طبي  9

 تمريض عام )دبلوم(  30 بكالوريوس بصريات  10
 تمريض طوارئ )دبلوم(  31 بكالوريوس عالج طبيعي  11
 واألسنان )دبلوم(صحة الفم تمريض  32 بكالوريوس قبالة  12
 عالج وظيفي )دبلوم(  33 بكالوريوس تخدير  13
 فني أشعة )دبلوم( 34 بكالوريوس فني أسنان  14
 )دبلوم( بصريات  35 بكالوريوس فيزياء طبية 15
 سمعيات )دبلوم( 35 بكالوريوس تأهيل  16
 )دبلوم(  إسعاف وطوارىءفني  36 بكالوريوس عالج وظيفي  17
 فني عمليات )دبلوم(  37 ناعية طبكالوريوس أطراف ص 18
 مساعد صيدلة )دبلوم(  38 بكالوريوس فني عمليات  19
   بكالوريوس عالج نطق  20

 

 مزاولة المهنة مالحظات بخصوص امتحانات 
 هدف االمتحان األساسي هو قياس األهلية لممارسة المهنة.  ▪
 (   ( MCQS = Best of fourاختيارات. 4األسئلة بنظام موحد وهو االختيار المتعدد، وعدد اختيارات اإلجابة لكل سؤال  ▪
 سؤال لجميع المهن. 100عدد األسئلة  ▪

 . 60درجة النجاح  ▪

 المتحان مزاولة المهنة المسوغات المطلوبة للتقدم  .2

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة. .1

 صورة عن الشهادة الجامعية وكشف الدرجات مصدقة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية. .2

 األجنبية.صورة مصدقة عن معادلة الدرجة الجامعية من وزارة التعليم العالي الفلسطينية لخريجي الجامعات والمعاهد  .3

 صورة مصدقة عن الترجمة االنجليزية لكل من الشهادات السابقة في حال كون الشهادات األصلية بلغات أخرى غير العربية أو االنجليزية. .4

 صورة مصدقة عن شهادة إنهاء سنة التدريب االلزامي ) االمتياز( لألطباء وأطباء األسنان. .5
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 إللزامي لخريجي البكالوريوس ) الصيدلة ـ العالج الطبيعي ـ التحاليل الطبية(. صورة مصدقة عن شهادة إنهاء فترة التدريب ا .6

 شهادة حسن سير وسلوك )وزارة الداخلية(.  .7

 . 3صور شخصية عدد   .8

 صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.  .9

 شيكل للمهن الصحية األخرى.  100شيكل )الطب البشري ـ طب االسنان ـ الصيدلة ( و 150.تسديد رسوم االمتحان ومقدارها 10

 . تعئبة نموذج طلب دخول امتحان مزاولة المهنة في االدارة العامة لتنمية القوي البشرية.11

 . نسخة غير مصدقة عن جميع االوراق المذكورة.12
 

 مالحظات: 

عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة على    PDFتعبئة الطلب االلكتروني الخاص بامتحان مزاولة المهنة ورفع المسّوغات المطلوبة بصيغة   ▪
 www.moh.gov.psشبكة االنترنت 

 .البشرية القوى  لتنمية العامة اإلدارة مقر في المقررة الرسوم ودفع المطلوبة المسوغات واستيفاء الطلبات تقديم يتم ▪

أو صفحة اإلدارة على الموقع     114رقم داخلي  – 2827298تلفون   –لالستفسار مراجعة اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية  ▪
(facebook.com/HRD.MOH) 

 لجان امتحانات مزاولة المهنة  .3

 اإلشراف العام لجنة  .3.1

 المهام:
 اإلشراف العام على سير إجراءات وامتحانات مزاولة المهنة.  -

 اإلشراف والتدخل الفني واإلداري لضمان سير إجراءات وامتحانات مزاولة المهنة بالشكل النظامي. -

 

 اللجنة المركزية لوضع األسئلة واالمتحانات:  .3.2

 المهام 

 مهام خاصة بوضع األسئلة: .3.2.1

 فرعية لكل تخصص.اللجان أسماء وجهات الاقتراح  .1

 موجهات اختيار أعضاء اللجان: •

باعتبارها الجهة المساااااائولة عن امتحانات مزاولة المنهة حسااااااب   -ما أمكن-يتم اختيار رؤساااااااء اللجان من منسااااااوبي وزارة الصااااااحة   -
 عند اختيار أعضاء اللجان. -ما أمكن-القانون، ويراعى ذلك األمر

 اختيار أعضاء لجان وضع األسئلة من كانت لهم خبرات سابقة في ذلك.ُيفضل عند  -

ال مانع من اإلساتعانة بكااديمين من الجامعات والمؤساات التعليمية األخرى بما ال يتجاوز نصاأل األعضااء باللجنة الواحدة على أن   -
 يكون رئيس اللجنة من منسوبي وزارة الصحة.

 بتقارير ومال حظات اللجان السابقة من ناحية التزام العضو بضوابط وضع األسئلة ...الخ.ُيستعان في اختيار أعضاء اللجان  -

 يراعى أن ال يشترك في إعداد األسئلة أو طبعها أو اإلطالع عليها الفئات التالية:  -

 من له قرابة من الدرجة األولى أو الثانية بين المتقدمين المراد وضع أسئلة االختبار لهم. ❖

mailto:hrd@moh.gov.ps
http://www.moh.gov.ps/


 State of Palestine  ين طــــــة فلســدول
 

 Ministry of Health  ةــوزارة الصّحـ
ــ ة لتنميـاإلدارة العامــ  G.D. of Human Resources Development  ةـــوى البشريـــة القــ

 

 

       . 

    +970  8 2827298       +970  8 2868109           hrd@moh.gov.ps   غـــز  ة     

 قرار سابق بالمنع من المشاركة في إعداد األسئلة. من صدر بحقه ❖
 من شارك في دورات تنشطية )لنفس الدورة(. ❖

 
 لوضع بنوك األسئلة.فرعية اللجان التواصل مع ال .2
 تلتزم اللجان بمعايير وضع األسئلة وضوابط اختيار المشاركين في وضعها.  .3

س اللجنة الفرعية ومعه عضااو أو اينين من أعضاااء اللجنة الفرعية على  يعمل رئيس اللجنة المركزية لوضااع األساائلة بالمشاااركة مع رئي .4
 اختيار الصيغة )المقترحة( لالمتحان ووضع مفتاح اإلجابة. 

بالمشاااااااااااركة مع رئيس اللجنة    نأو من ينيبه باختيار الصاااااااااايغة النهائية المقترحة لالمتحا  لوضااااااااااع األساااااااااائلةيقوم رئيس اللجنة المركزية  .5
 خة األصلية )اإللكترونية( لالمتحان ومفتاح الحل في مظروف مغلق لمدير عام تنمية القوى البشرية.الفرعية، وتسليم النس

تعرض األسااااااااااائلة على خبير لتقييمها بشاااااااااااكل نهائي، وفي حال لم يجز الخبير بعا األسااااااااااائلة يتم حذفها و عادة الملأل لرئيس اللجنة   .6
 كرر ذلك حتى إجازتها بشكل نهائي.الستبدالها، ويتم إعادة عرضها على الخبير مرة أخرى، وي

 تنبثق عن اللجنة لجان فرعية لكل تخصص. .7

 مهام خاصة باالمتحانات:  .3.2.2

 في حال االمتحانات المحوسبة:  .3.2.2.1

 وضع أسئلة االمتحانات على سيرفر البرنامج المحوسب قبل عقد االمتحان مباشرة. -

 متابعة سير االمتحانات. -

 االمتحانات حسب الضوابط الخاصة بتوييق نتائج االمتحانات.)مرفق(إعداد المستندات الخاصة بتوييق نتائج  -

 تحليل النتيجة. -

 
 :المرجعية

 مرجعية اللجنة هي مدير عام تنمية القوى البشرية.
 

 في حال االمتحانات الورقية: .3.2.2.2

 المهام:
 تسمية وتوزيع لجان المراقبة. -

 اإلجابة(.ترميز األوراق )وضع األرقام السرية ألوراق  -

 فك الترميز. -

 اعداد مفاتيح اإلجابة وتسليمها للجنة التصحيح. -

 تسليم أوراق اإلجابة للجنة التصحيح ومن يم استالمها منها. -

 رصد النتائج. -

 تدقيق النتائج. -

 تسليم النتيجة النهائية لمدير عام التنمية. -

 متابعة لجنة التصحيح. -
 والتدقيق.تلتزم اللجنة بمعايير وضوابط الرصد  -
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 مهام رؤساء اللجان الفرعية لوضع األسئلة: .3.2.2.2.1

 لوضع بنوك األسئلة.فرعية اللجان التواصل مع ال -
 الصيغة النهائية لالمتحان. راختيا -الحقاً  –العمل مع اللجان الفرعية القتراح مجموعات من األسئلة والتي سيتم منها  -

لوضااع الصاايغة )المقترحة( لالمتحان ووضااع مفتاح اإلجابة، ورفعها فرعية  ال  جنةلالتنساايق مع واحد أو اينين على األاثر من أعضاااء ال -
 لرئيس اللجنة المركزية لوضع األسئلة.

 العمل مع رئيس اللجنة المركزية لوضع األسئلة الختيار الصيغة النهائية )المقترحة( لالمتحان ووضع مفتاح اإلجابة.  -

( حسااااااااااب القالب  Excel)ملألعن تنمية القوى البشاااااااااارية( لوضااااااااااع االمتحان في  مع أحد أعضاااااااااااء اللجنة )عضااااااااااو اللجنة  العمل مع  -
 والمواصفات المحددة.

( والتوقيع عليها. ملحوظة: أن ينوب عنه عضااااااااو اللجنة عن  Excel)ملأل  وضااااااااعه فيالمراجعة النهائية لنسااااااااخة ورقية لالمتحان بعد  -
 أدناه(تنمية القوى البشرية. )حسب الخطوات المبية في الجدول 

 عن استيضاحات المتقدمين. لإلجابة-االمتحان يوم-االمتحانيقوم رئيس اللجنة )أو من ينيبه( بالتواجد بمكان  -
 ضمان التزام اللجان بمعايير وضوابط وضع األسئلة. -

الدة، الباطنة،  بخصاوص الطب البشاري تشاكل لجنة تخصاصاية لكل فرع من فروع الطب البشاري التالية: )األطفال، الجراحة، النسااء والو  -
الفروع الطبية األخرى(، ولكٍل منها رئيس. وتكون مهام رئيس اللجنة التخصاااصاااية مشاااابهة لمهام رؤسااااء اللجان الفرعية غير أنها ترفع 

 )األسئلة ومفتاح اإلجابة( لرئيس اللجنة الفرعية للطب البشري الذي يقوم بإامال الالزم مع رئيس اللجنة المركزية لوضع األسئلة.
 

 : مرجعية اللجنة هي رئيس اللجنة المركزية لوضع األسئلة واالمتحانات.المرجعية
 

 (، حسب القالب المحددExcel)مواصفات ملف خطوات مراجعة وتسليم النسخة النهائية لالمتحان 
 (;الخلو من الفاصلة المنقوطة ) .1 تسليم األسئلة المختارة  .1
( التي ال يتعرف عليها البرنامج  Symbolالرموز )الخلو من  .2 وضع األسئلة على برنامج ااسل .2

اإلساااااااااااااام وليس باا )التي ال توجاد في لوحاة المفاااتيح( وكتااابتهااا  
 (β :Beta) بالرمز مثل 

 توزع االجابة الصحيحة على الخيارات األربع بنسب متساوية  .3 تدقيق مفتاح االجابة على برنامج ااسل  .3
ومفتاح  األسئلة النهائيتدقيق ومراجعة نموذج  .4

 قيع عليها و اإلجابة على النسخة الورقية والت 
 التكاد من أرقام الصور كٍل على رقم السؤال الخاص بها .4

  تسليم النسخة النهائية لألسئلة على برنامج ااسل .5
 
 

 اللجان الفرعية لوضع األسئلة: مهام  .3.2.2.2.2

 وضع بنوك األسئلة. -
 تلتزم اللجان بمعايير وضوابط وضع األسئلة.  -

 
 .-لكل تخصص -: مرجعية اللجنة هي رئيس اللجنة الفرعية لوضع األسئلةالمرجعية
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 موجهات عامة إلعداد امتحانات مزاولة المهنة .3.2.2.2.3

 األهلية لممارسة المهنة. يراعى أن يكون هدف االمتحان األساسي هو قياس  .أ
 يراعى عند بناء و عداد األسئلة ونماذج اإلجابة المعايير والشروط التالية: .ب

. )مرفق   أن تغطي أسئلة االمتحان كافة جوانب التخصص، وال تعتمد على االختيار العفوي الذي يغلب فيه جانب الصدفة والحظ. .1
 توزع األسئلة على المساقات( جدول 4رقم 

سئلة المستويات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم، لتحقيق تقويم شامل للتحصيل والنمو المعرفي  أن تقيس األ .2
( جدول 4. )مرفق رقم  ومطابقتها على الجداول المخصصة لذلكواالدرااي، وأن ال تقتصر على تقويم الحفظ واالستظهار فقط.  

 مواصفات األسئلة 

  ( MCQS = Best of fourاختيارات. 4بنظام موحد وهو االختيار المتعدد، وعدد اختيارات اإلجابة لكل سؤال أن تكون االسئلة  .3
) 

 معقدًا بحيث ال تتكون كل منها من عدة أجزاء يبني كل جزء منها على نتائج سابقة. البعد عن األسئلة المركبة تركيبا   .4

أن تكون صياغة األسئلة بلغة واضحة سلسلة سليمة خالية من األخطاء اللغوية أو اإلمالئية والمطبعية وأن ال تحتمل أاثر من    .5
 معنى لئال يلتبس المقصود من السؤال على الممتحنين. 

 البعد عن االختصارات غير الشائعة ويفضل كتابة الجمل كاملة بجوار المختصر حال وجوده.  .6

 المعتمد. يسئلة االمتحانات حسب النموذج االلكترونتكتب جميع أ .7

 يسمح النظام المحوسب بوضع أسئلة تحتوى على صور إذا تطلب األمر. .8

 ) بنفس النص( والتي وردت في امتحانات الدورات السابقة.  البعد عن األسئلة المكررة خصوصًا إذا كانت .9

 االمتحان )ما أمكن(.  أن ال يقل عدد أسئلة بنك االسئلة عن يالية أضعاف أسئلة  .10

 ( سؤال لجميع المهن.  105عدد األسئلة: ) .11

 . 60درجة النجاح  .12
 

االهتمام بالمحافظة على أمن أوعية المعلومات والفالشات والبريد االلكترونى من الوقوع في أيدي أحد، والمحافظة عليها من التسرب عبر   .ت
 السرقة االلكترونية.

 ر اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية، وتستخدم لذلك أجهزة الحاسوب المخصصة لذلك الغرض. تتم اجتماعات لجان وضع األسئلة في مق .ث

 

 : واالجتيازخاصة بالتصحيح  تفصيلهضوابط  .3.2.3

 ( سؤال. 105)هامش أمان( ليصبح العدد الكلي ) 5+  100عدد األسئلة لجميع المهن:  .1

 . 105من  60درجة النجاح  .2

 ما يلي:  يتم-المستوى أو يبت وجود أسئلة أعلى من - في حال يبت وجود أخطاء باألسئلة  .3

 أسئلة.   5 عدد- المستوى أو التي كانت أعلى من  - ال ُيتخذ أي إجراء حال لم يتجاوز عدد األسئلة التي بها أخطاء •

أسئلة: يتم حذف   5من    أاثر-المستوى مؤيرة على اإلجابة، أو التي كانت أعلى من  -في حال كان عدد األسئلة التي بها أخطاء   •
 األسئلة التي بها أخطاء والتي كانت أعلى من المستوى، والتصحيح من عدد األسئلة الصحيحة واحتساب النتيجة من مائة.

 الناجحين.يلحق من تبقى لهم درجة واحدة للنجاح ب .4

 المتقدم.  لصالح-وجودهحال -يجبر الكسر العشري  .5
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نين بطلب لمراجعة االمتحان يتم ما يلي:  .6  عند تقدم أي من الممتح 

 مراجعة الدرجة فقط من النسخة المعتمدة عن البرنامج المحوسب.  •

 مراجعة تصحيح ورقة اإلجابة فقط في االمتحانات الورقية. •

 
 

 الكونترول  .3.3

 الموظف المكلف:  مهام 
 متابعة اإلعداد الفني ألجهزة الحاسوب الالزمة مع المهندس المكلأل بما في ذلك الحماية من الفيروسات. -
 استالم الحواسيب وأوعية الحفظ اإللكترونية وتسليمها واستالمها من لجان العمل حسب الضوابط المحددة )مرفق(. -

رونية المحددة لذلك، في نهاية كل يوم عمل )للجان التي كان لها عمل في ذلك اليوم(،  حفظ عمل لجان وضع األسئلة على األوعية اإللكت -
 و عدادها الستخدام اللجان األخرى.  (  BACK UP"متابعة حذف أي محتويات متعلقة باالمتحانات عن الحواسيب )بعد عملو 

 متابعة توزيع القاعات المستخدمة للعمل وأجهزة الحاسوب.  -
 : اللجنة المركزية لوضع األسئلة واالمتحانات.المرجعية -
 

 لجنة تدقيق الملفات:  .3.4

 المهام:
 من األعضاء.  3تدقيق كل ملأل بواسطة عدد ال يقل عن  -

 وترفع لرئيس قسم مزاولة المهنة بالتنمية. مستوفاةللشروط والملفات الغير  المستوفاةاعداد كشأل نهائي يشمل الملفات  -

 يرفع رئيس قسم المزاولة توصياته بخصوص الملفات إلى مدير عام تنمية القوى البشرية.  -

 يعتمد مدير عام تنمية القوى البشرية الملفات المستوفية ويكمر باتخاذ اإلجراءات المناسبة )تجاه النواقص( حسب المعطيات.  -

 من األعضاء ، مع التوقيع على نماذج اإلدخال.  2( بواسطة عدد ال يقل عن Excelمج   ) حوسبة الملفات على برنا -

الجلوس لالمتحان بواسطة لجنتين منفصلتين )مع اعطاء أهمية عظمى للبيانات  المستوفين لشروطمراجعة وتدقيق نهائي لكشأل أسماء  -
 مع التوقيع على نماذج اإلدخال. التالية: االسم، رقم الهوية، التخصص الذي سيجلس لالمتحان فيه(. 

 : مرجعية اللجنة هي مدير عام تنمية القوى البشرية.المرجعية
 مالحظة:

  يتم توزيع الملفات للتدقيق حسب الجدول التفصيلي الذي يتم اعداده بعد اكتمال التسجيل
 

 النهائي للملفاتتدقيق  عمل لجنة ال
 المحدد لكل دورةموعد عمل اللجنة حسب جدول المواعيد  .1
 يتم استالم وتسليم الملفات لرئيس اللجنة  .2

 (1)مرفق رقم  عناصر التدقيق .3

  (2جدول التكليف )مرفق رقم  .4
 

 لجنة الحاسوب والدعم الفني:  .3.5
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 المهام:

و جراءات األمان إعداد ومتابعة سااااااااااايرفر االمتحانات وبرنامج االمتحانات المحوساااااااااااب وتجهيزهما فنيًا ألغراض االمتحانات، وعمل أنظمة  -
 الالزمة لذلك.

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة بحوسبة االمتحانات.  -

 متابعة االعدادات الفنية البرنامج المحوسب أيناء عقد االمتحانات. -

 متابعة التسجيل اإللكتروني لطلبات التقدم المتحان مزاولة المهنة. -

 ن مدير عام تنمية القوى البشرية.تسليم كشوف المتقدمين والمسموح لها بدخول االمتحان م -

 استالم الكشوف النهائية للمتقدمين والمسموح لها بدخول االمتحان من مدير عام تنمية القوى البشرية. -

 متابعة وضع أسماء المتقدمين على البرنامج المحوسب. -

 إدخال االمتحانات على سيرفر البرنامج المحوسب قبل عقد االمتحان مباشرة. -

 امج المحوسب أيناء عقد االمتحانات.متابعة البرن -

 متابعة شبكة الحاسوب أيناء عقد االمتحانات. -

 تزويد اللجنة المركزية لالمتحانات بنسخة من نتيجة االمتحانات. -

 عمل نسخة احتياطية من النتيجة وتخزينها على السيرفر المخصص لذلك. -

 اعداد تقرير نهائي يتم تسليمه الى لجنة االمتحانات. -

 

 اللجنة اإلدارية لالمتحانات:  .3.6
 

 المهام:

 في حال االمتحانات المحوسبة .3.6.1

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة بحوسبة االمتحانات. -

 متابعة حجز القاعات المحوسبة. -

 متابعة التسجيل اإللكتروني لطلبات التقدم المتحان مزاولة المهنة. -

بدخول االمتحان من مدير عام تنمية القوى البشارية، و عداد البطاقات الخاصاة بدخول اساتالم الكشاوف النهائية للمتقدمين والمساموح لها  -
 برنامج االمتحان )اسماء المستخدمين وكلمات المرور للمتقدمين(.

 متابعة وضع أسماء المتقدمين على البرنامج المحوسب. -

 تسمية وتوزيع لجان المراقبة. -

 المتحان.اعداد قائمة المراقبين وتوزيعهم على قاعات ا -
 اعداد قوائم المتقدمين لالمتحان وتوزعهم على قاعات االمتحان. -
 على المراقبين. توزيع البطاقات الخاصة بدخول برنامج االمتحان )اسماء المستخدمين وكلمات المرور للمتقدمين( -

 الخدمات الفندقية )مياه للشرب، أقالم...الخ(. -

 تلتزم اللجنة بمعايير وضوابط المراقبة -

 ة خدمات المواصالتمتابع -

 متابعة الخدمات الفندقية والعمال -

 متابعة لجنة أمن الجامعات -
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 الصحية )الصحة المدرسية( واالسعاف لجنة الطوارئ متابعة   -

 اعداد تقرير نهائي يتم تسليمه الى لجنة االمتحانات. -
 

 : يجب التكاد )المركزي( من شخصيات المتقدمين حظةمال
 (.يتم تكليف موظأل بذلك ) المكلفون:

 

 في حال االمتحانات الورقية  .3.6.2

يقوم رئيس اللجنة اإلدارية لالمتحانات )واينين من أعضاااااء اللجنة( باسااااتالم النسااااخة النهائية لالمتحان صااااباح يوم االمتحان من مدير  -
 االمتحان المحددة.عام التنمية وتصوير نسخ 

 استالم األسماء المسموح لها بدخول االمتحان من مدير عام تنمية القوى البشرية. -
 توزيع المتقدمين لالمتحان على القاعات والتكاد من شخصياتهم. -

 ترتيب القاعات. -

 تنسيق المراقبة واختيار وتوزيع المراقبين، والمراقبة على االمتحانات. -
 

 ة هي رئيس لجنة االمتحانات.: مرجعية اللجنالمرجعية

 الصحية أثناء عقد االمتحانات: والطوارئلجان االشراف المراقبة واألمن والخدمات  .3.7

 المراقبة  - أ

 رئيس لجان المراقبة - ب

 األعضاء - ت
 

 يكون لكل قاعة مراقب أساسي ويسمي مشرف القاعة  مالحظة:

 واجبات مشرفي القاعات والمراقبين 

 .أدنىساعة كحد قبل موعد االمتحان بالتواجد بالكلية الجامعية  .1

 التوجه إلى قاعة االمتحان قبل موعد االمتحان بنصأل ساعة على األقل. .2

 التوقيع في سجل الحضور واالنصراف. .3

 برنامج االمتحان.فور استالم القاعة يقوم المراقب بتشغيل أجهزة الحاسوب وتحميل  .4

 استالم محضر حضور المتقدمين لالمتحان. .5

 بعد دخول المتقدمين لقاعة االمتحان يجب على المراقب التكاد من جلوس المتقدم في مكانه الصحيح والتكاد من شخصه. .6

 تمرير ورقة التسجيل للحضور واالنصراف على المتقدمين. .7

 ان للمتقدمين.إعطاء التعليمات واإلرشادات الخاصة بسير االمتح .8

 يقوم المراقب باستالم البطاقات التي تحتوي اسم المستخدم وكلمة المرور للمتقدمين، وبعد انضباط القاعة يقوم بتوزيعها على المتقدمين. .9

واتأل التنوياه على المتقادمين بعادم إبقااء أي ماادة علمياة بحوزتهم سااااااااااااااواء كاانات ورقياة أو إلكترونياة، والتاكاياد عليهم بضاااااااااااااارورة إغالق اله .10
 المحمولة.
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 ضبط القاعة والتكاد من حسن سير عملية االمتحان وعدم قيام أي متقدم بمحاولة غش، وعدم االلتفات. .11

في حال حدوث غش أو سااااااااااااالوك ساااااااااااااّيء من أحد المتقدمين يقوم المراقب بإبالن رئيس اللجنة أو مشااااااااااااارف المبنى التخاذ الالزم بحق  .12
 المخالأل.

 حان أو الخروج بها.الحرص على عدم كتابة أسئلة االمت .13

 ال يسمح للمتقدمين بالخروج من قاعة االمتحان إال بعد مضي نصأل الوقت. .14

 توقيع كل من مشرف القاعة والمراقب على محضر حضور وغياب المتقدمين. .15

 ّيبن.تسليم محضر حضور وغياب المتقدمين لرئيس اللجنة إضافة للبطاقات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتغ .16

 

 شرافاإل .3.7.1

 المهام:
 (3رقم ) جدول اإلناث(نى الذكور، مبنى بمهام مشرفي المباني )م

 اإلشراف على توزيع المراقبين على القاعات.  .1

التكاد من أن أعداد األجهزة في القاعات تتناسب وأعداد المتقدمين، بحيث يكون لكل متقدم جهاز حاسوب، وفي حال وجود عجز   .2
 و مكانيات فتح قاعات جديدة.إيجاد البدائل  

 التكاد من أن كل متقدم ملتزم بالقاعة الخاصة به وعدم وجود تجاوزات. .3

 تسليم بطاقات المتقدمين لمشرفي القاعات والمراقبين كل حسب القاعة الخاصة به.  .4

لتوقيع عليها من قبل المتقدمين توزيع كشوفات الحضور والغياب على مشرفي القاعات والمراقبين و عادة استالمها بعد االنتهاء من ا .5
 ومشرفي القاعات والمراقبين.

التكاد من حسن سير االمتحانات، وقيام كل مشرفي القاعات والمراقبين بواجباتهم، ومن عدم حدوث حاالت غش أو ما يؤير على   .6
 االنضباط في القاعات. 

جاوز من أي متقدم؛ يقوم رئيس الّلجنة بتحرير في حال إبالن مشرف القاعة عن حدوث حالة إخالل النظام أو حالة غش أو ت .7
مذكرة يذكر فيها تفاصيل الحادية وبيانات المتقدم وتخصصه وقاعته، ويوقع عليها هو ومشرف القاعة والمراقب والمتقدم،  وفي  

 حال رفا المتقدم التوقيع ُيثبت ذلك ويوقِّع شهود على ذلك. 

 الوقت.  عدم السماح بخروج المتقدمين إال بعد مرور نصأل .8

 المحافظة على الهدوء والنظام قبل وأيناء االمتحان وبعده. .9

 يقوم بإعداد تقرير بكسماء الغياب واسم القاعة الموجود بها والتخصص المتقدم له.  .10

 عدم السماح للمراقبين بالخروج من القاعة إال بعد التكاد من انتهاء جميع المتقدمين من االمتحان. .11

 بالدخول إلى قاعات االمتحانات إال لمن هو مكّلأل بذلك.عدم السماح ألشخاص  .12
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 لجنة الطوارىء الصحية )الصحة المدرسية( واالسعاف  .3.7.2

 لجنة لجنة أمن الجامعات   .3.7.3

 لجنة الخدمات الفندقية والعمال  .3.7.4
 

 : رئيس اللجنة اإلدارية لالمتحانات.المرجعية
 

 )تنعقد في حال االمتحانات الورقية(  لجنة التصحيح .3.8

 المهام:
 استالم أوراق اإلجابة من لجنة االمتحانات. -

 تصحيح أوراق اإلجابة ومن يم تسليمها للجنة االمتحانات. -

 .اللجنة المركزية لوضع األسئلة واالمتحانات: مرجعية المرجعية

 ضوابط إعداد مفاتيح اإلجابة:  .3.8.1

 المحوسبةفي حال االمتحانات  .3.8.1.1

 ( .Excelيتم وضع مفتاح اإلجابة في الموقع المحدد على البرنامج المحوسب ) .1

من األعضاااااء من تنمية القوى البشاااارية، مع  2يراجع مفتاح اإلجابة بواسااااطة لجنتين منفصاااالتين عدد أعضاااااء كل منها ال يقل عن   .2
 عمل محضر ورقي بذلك، واالتوقيع عليه.

 

 في حال االمتحانات الورقية .3.8.1.2

 يتم عمل مفتاح اإلجابة على نسخة االمتحان الفعلية بعد عقد االمتحان. .1

من األعضااااء    2تراجع نساااخة االمتحان التي تم وضاااع مفتاح االجابة بواساااطة لجنتين منفصااالتين عدد أعضااااء كل منها ال يقل عن   .2
 من تنمية القوى البشرية، مع التوقيع على النسخ.

( المعتمد وطباعتها بشااااااااكل نسااااااااخة ورقية ومراجعتها بواسااااااااطة لجنتين منفصاااااااالتين عدد  Excelيتم نقل مفتاح اإلجابة على برنامج ) .3
 من األعضاء من تنمية القوى البشرية، مع التوقيع على النسخ.   2أعضاء كل منها ال يقل عن 

بقتهاا للنمااذج الورقياة،  يتم بعاد ذلاك طبااعاة مفتااح اإلجااباة على الشاااااااااااااافاافياات، ويقوم رئيس اللجناة أو من ينوب عناه باالتاكااد من مطاا .4
 واستيفائها للتوقيعات، ومن يم تسليمها للجنة التصحيح.

 

 ضوابط التصحيح:  .3.8.2

 مصححين وتكتب الدرجة على زاوية الورقة. 3تصحح الورقة الواحدة من طرف عدد ال يقل عن  -

 خانة المخصصة لذلك.في حال توافقت الدرجة من طرف المصححين الثالية يقوم آخرهم بترصيدها بشكل نهائي في  -

 مصححين وتكتب الدرجة على زاوية الورقة. 3في حال اختالف يعاد تصحيح الورقة مرة أخرى من طرف عدد ال يقل عن  -

 

 لجنة الدعم اللوجستي:  .3.9
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 المهام:
 المراقبة. ومواصالت للجانالتواصل مع جهات االختصاص لتوفير خدمات فندقية  -

 .والمراقبينالمشاركين  وأعضاء االمتحانات وانصراف لجان وحصر حضورمتابعة   -

ديوان الموظفين  وفريق العمل منالحاضاانة لالمتحانات    وأعضاااء الجهةتوفير ضاايافة للجان االمتحانات، لجان وضااع األساائلة والمراقبين،   -
 العام.

 ... .عيمن الوزارة أو المجلس التشري و الوفود الزائرة الى النقاباتتحضير الدعوات الخاصة و ارسالها  -

 .ولجان االمتحانتحضير بطاقات لجان المراقبة  -

 متابعة الوفود الزائرة أيناء سير االمتحانات. -

 اعداد الخطة الخاصة بالتغطية االعالمية. -

 لجنة االشراف العام وتسليمه الىاعداد تقرير نهائي  -
 

 .اللجنة المركزية لوضع األسئلة واالمتحانات: مرجعية المرجعية
 

 توثيق نتائج االمتحانات: ضوابط   .3.9.1

  االمتحااناات يقوم رئيس لجناة الحااسااااااااااااااوب بتزوياد اللجناة المركزياة لالمتحااناات بنسااااااااااااااخاة من نتيجاة االمتحااناات، بعاد نهااياة كال يوم من أياام  -
 مباشرة.

 وتخزينها على السيرفر المخصص لذلك. ( BACK UP")يقوم رئيس لجنة الحاسوب بعمل نسخة احتياطية من النتيجة  -

)المحددة في فقرة    واالجتيازالتصحححححححححي   يجة والتكاد من تنفيذ االجراءات المتعلقة بضاااااااااااااوابط نتاللجنة المركزية لالمتحانات بمراجعة التقوم  -
، ومن يم توجيه لجنة اصاادار النتيجة بإعداد النسااخة اإللكترونية والورقية  ضحمن هذا الدليل(-واالجتيازخاصحة بالتصححي    تفصحيل ضحواب  

 ضمن هذا الدليل. (3.9.2)الموضحة في الفقرة  والورقية للنتيجة ضوابط إعداد النسخة اإللكترونيةللنتيجة )حسب 

 االشراف العام. للجنة-يلزمحيث -توصياتها  بمناقشة أي مالحظات تتعلق باالمتحانات ونتائجها وترفع تقوم اللجنة المركزية لالمتحانات  -

، وأي مالحظات أخرى تتعلق اللجنة المركزية لالمتحاناتالمرفوعة من   -إن وجد-تقوم لجنة اإلشااااراف العام بمناقشااااة النتيجة والتوصاااايات -
 باالمتحانات ونتائجها وتقوم برفع النتيجة والتوصيات لمدير عام تنمية القوى البشرية.

 اعتماد النتيجة من لمدير عام تنمية القوى البشرية.يتم  -

 ختومة بكسماء الناجحين لوحدة اإلجازة والتراخيص بوزارة الصحة.ميتم ارسال نسخة ورقية و  -

 ( ويتم نشرها على موقع الوزارة. الخصوصية PDFيتم تحويل النسخة المختومة إلى ملأل الكتروني ) -

 

 ضوابط إعداد النسخة اإللكترونية والورقية للنتيجة  .3.9.2

 المخصص لذلك )مرفق(. (Excel)يتم فرز النتيجة المستلمة من لجنة الحاسوب على التخصصات حسب نموذج  -

 .الورقيةنماذج ال، مع التوقيع على من األعضاء 2اسطة عدد ال يقل عن بو يتم تدقيق فرز النتيجة  -

 يتم إعداد نسخة النتائج موضحًا بها جميع المتقدمين ودرجاتهم. -

 بعد اعتماد النتيجة من المدير العام يتم إعداد نسخة النتائج موضحًا بها جميع المتقدمين ودرجاتهم والنجاح والرسوب. -

 وضحًا بها جميع المتقدمين ودرجاتهم والنجاح والرسوب.يتم إعداد نسخة النتائج م -من المدير العام-بعد اعتماد النتيجة بشكل نهائي   -

 يتم إعداد نسخة ورقية بكسماء الناجحين. -
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 (. PDFيتم تحويل النسخة المختومة إلى ملأل الكتروني ) -

 
 ضوابط حالة غش في األمتحان. 3.9.3

   .بضرورة تفتيش الطالب جيدا قبل دخول اللجنة وخصوصا الهواتأل المحمولة للمراقبينتعليمات اعطاء  -1
تبار الممتحن راسب  عمع ا إلغاء االمتحان  عن حالة الغش مع عمل محضر غش بذلك ويتم    ابالن مشرف االمتحانات  يتممحاولة الغش...  -2

 . في هذا الدور 
 التوصيات يم  رفعه الى مدير العام العتماد التوصيات .يتم اقرار محضر غش في نموذج خاص بذلك مع رفع  -3
 يوجد نموذج محضر غش في المرفقات .  -4
 المخالفات الت يتم اعتمادها حاالت غش مع عمل محضر بذلك :  -5

 .  متلبسا بالغش •

 . في الغش اشارعً  •

 دخول االختبار عن غيره.  •

 المطلوب له. اإلخالل بنظام االختبار و جراءاته أو الهدوء   •

 أخرى /      ...................................  •

 المستخدمة:أداة الغش  -6
 . ورقيةة قصاص  •

 . والااااااااااااااااااااج •

 . اتااقاااااصالاااام •

   أخاااااااااااارى/...............                                                                                   •
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 : دليل استخدام برنامج االمتحانات المحوسب
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 األسئلة  مواصفات الموضوع/ 

 
 يتم تصنيف األسئلة حسب المحتوى إلى:  .أ

 . وهو الذي تكون معرفته أساسية لممارسة المهنة في التخصص المحددأساسي:  (1
 . التخصص المحددوهو الذي تكون معرفته غير أساسية لممارسة المهنة في  تكميلي:  (2

 
 يتم تصنيف األسئلة حسب مستوى الصعوبة إلى: .ب

 وهو الذي ُيفترض أن تكون إجابته معروفة وحاضرة ألي خريج مهيك  لممارسة المهنة في التخصص المحدد. مناسب:  (1
 صص المحدد. وهو الذي ُيفترض أن تكون إجابته معروفة وحاضرة لمعظم الخريجين المهيئين  لممارسة المهنة في التخ: متوس  (2
أن تكون إجابته غير معروفة أو غير حاضرة لمعظم الخريجين المهيئين  لممارسة المهنة في التخصص  المتوقع وهو ب: صع (3

 المحدد. 

 
 ضواب : 
% 80عن  مناسب(-)أساسيقل عدد األسئلة المصنفة وفي حال  ، مناسب(-)أساسييراعى أن تكون معظم األسئلة من التصنيف  (1

 سؤال( من عدد األسئلة الكلي، ال يتم إجازة نسخة االمتحان. 80)
 2% )2عن  صعب(-)تكميليزاد عدد األسئلة المصنفة وفي حال ، صعب(-)تكميلييراعى أن عدم إدراج أي أسئلة من التصنيف  (2

 سؤال( من عدد األسئلة الكلي، ال يتم إجازة نسخة االمتحان.
 
 

   األسئلةمستوى جدول حصر 

 رقم السؤال 
 التصنيف 

مناسب( -)أساسي ( متوسط-)أساسي  صعب( -)أساسي  مناسب(-)تكميلي  ( متوسط-)تكميلي  صعب(-)تكميلي   

1       

2       

3       

       

       

       

 
 
 

 
 

 مستوى األسئلةجدول حصر 
 

 رقم السؤال 
 التصنيف 

مناسب( -)أساسي ( متوسط-)أساسي  صعب( -)أساسي  مناسب(-)تكميلي  ( متوسط-)تكميلي  صعب(-)تكميلي   
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99       

100       

       المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفقات: 

 جدول عناصر تدقيق الملفات: .1
 

 )ذكر أو أنثى(  )دبلوم أو بكالوريوس(  التخصص  رقم الهوية اسم العائلة )حسب الشهادة الجامعية(  االسححححم
      

 
 

 جدول التكليف  .2
 المكلفين التخصص  المكلفين التخصص 

 التمريضريوس  و بكال (1
 فني عمليات (2
 تمريض الطوارئ  (3

   +الدبلوم(   ريوسو البكال  القبالة )  (4

 الصيدلة (1
 مساعدي الصيدلة (2

  ،تحااليال الطبياة دبلوم )   التححاليحل الطبيحة وتفرعحاتهحا (3
كيمياااء    ، أحياااء دقيقااة،   تحااالياال الطبيااة بكااالوريوس

 ( تحاليل الوراية الطبية  ، حيوية

 بصريات طبية بكالوريوس (4

 األشعة)دبلوم+ بكالوريوس( فني   (5

 طب األسنان (6

  

 الطب البشري  (1
وتفرعححححاتحححح    (2 الطبيعي  العالج  ) العالج 

،  العالج الطبيعي البكالريوس ،  الوظيفي
الاطاباياعاي ،  الاتاااااااكهايااااااال ،  دبالاوم  الاعاالج 
 دبلوم(.   األطراف صناعية

  

 دبلوم التمريض (1

  

   فني تخدير (1

 السمعيات دبلوم (2

 عالج النطق دبلوم (3

 واألسنانتمريض صحة الفم   (4
 فني أسنان (5

 ف وطوارئ فني اسعا (6
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   اللجنة اتالستخدام                       
 

 التخصصات 

1)  .............................. 2)  ............................... 

3)  ............................... 4)  ............................... 

5)  ............................... 6)  ............................... 

 التوقيع أسماء المدققين 

1)  .............................. 2)  ............................... 

3)  ............................... 4)  ............................... 

5)  ............................... 6)  ............................... 

7)  ............................... 8)  ............................... 

 جدول اإلشراف .3
 المكلفون  البيان 

  اإلشراف العام 
  مشرف مبنى الذكور
  مشرف مبنى االناث

  الصحية واالسعاف  بالطوارئ مشرف المشاكل المتعلقة 
  مشرف الخدمات الفندقية والمواصالت واللوجستيات واألمن

  مشرف المشاكل المتعلقة باألسئلة العلمية )أسئلة االمتحانات(
  مشرف المشاكل المتعلقة بشبكة الحاسوب

  شخصيات المتقدمين مشرف المشاكل المتعلقة بالتحقق من
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 محضر غش -3

 

 ----------------------------------------- األخ/ الدكتور 

 مدير عام األدارة العامة لتنمية القوى البشرية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

افق    ---------إنه في يوم  )    :     (في تمام الساعة /   /        املو

 ----------------------- دور: -------------------------------------------انعقاد امتحان مزاولة مهنة: وأثناء 

                                                  ------------------هوية رقم: ---------------------------------------------------------ة: /املمتحنتم ضبط 

 

 .  متلبسا بالغش •

 .في الغش اشارع   •

 دخول االختبار عن غيره.  •

 اإلخالل بنظام االختبار وإجراءاته أو الهدوء املطلوب له.  •

 ...................................   أخرى /     •

 

 املستخدمة: كانت أداة الغش شرع باملخالفة املشار إليها أعاله أثناء االختبار و حيث  

 .ورقيةة قصاص  -1

 . والــــــــــــــــــــج -2

 .اتــقـــــص ـلــــم -3

 أخــــــــــــرى/...............                                                                                    -4

 :      اآلتي حيث الحظت 
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 : تبين أن أداة الغش تحتوى على قرر وبالرجوع إلى أستاذ امل

 االختبار       ة تخص مادة ـمادة علمي -1

 االختبار.      ال تخصمادة علمية   -2

 : قد  املمتحن وأن

 أداة الغش    من استفاد -1

 الطالب من أداة الغش.  ديلم يستف -2

 وعليه جرى اآلتي: 

 استكمال االختبار رم من وح    االختبار من قاعة  املمتحنإخراج تم  -1

 لم يخرج املمتحن من القاعة واستكمل االختبار  -2

 ر  ــــــى املحض ــع علـــقرها ووقأو  أفعاله املمتحنتليت على  -3

 على املحضر  رفض التوقيعتليت على املمتحن أفعاله و  -4

 جرى التوقيع:  وبناء  على ما تقدم

 ------------------- التوقيع/ ----------------------------------------------------------/ املمتحن اسم

اقب اللجنة:   مر

اقب اول االسم  ------------------ / التوقيع------------------------------------------------------/  مر

اقب ثاني االسم /  ------------------- التوقيع /-----------------------------------------------------مر

 قرر: امل 

 ------------------ التوقيع/                    ------------------------------------------------------االسم

 رئيس لجنة سير األمتحانات أو مشرف اللجنة: 

    -----------------التوقيع /                                 ---------------------------------------------االسم/

 

-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوصيات: 

------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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 مدير عام تنمية القوى البشرية 
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