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 الميثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس

  والتقويم االليكتروني متحاناتإلالخاص بنظم تقويم الطالب و ا
   :دمة ــــمق 

ات العليا التى يجب أن توجه وتضبط عملية التقويم ألعضاء يعتبر هذا الميثاق مجموعة من القيم واألخالقي
هيئة التدريس وتضع حدودا واضحة قدر المستطاع لما هو مقبوال أو مرفوضا مسموحا أو ممنوعا في إطار العالقة 

  .المهنية وٕاطار العمل داخل الجامعة 

ساء قواعد وأسس تحكم وتوضح يسعى مشروع تطوير نظم التقويم واالمتحانات من خالل هذا الميثاق إلى إر 
لكل   حدود التعامل مع الطالب ، أعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة ، الكلية والجامعة والمجتمع بحيث تحفظ

 التقويم واستخدام التقويم أسلوب كما يتم تطوير .طرف حقوقه وتحميه من سوء المعاملة أو اإلساءة أو االستغالل
 تبرز بأنشطة ويقومون عالةف مشاركة فيها يشاركون حيث ، الطالب مستوي تحصيل عرف في اآلداء علي القائم
 نتاجات ابتكار علي قدرتهم عن وتكشف الدراسية بالمواد تتعلق مھمة وتطبيقية أدائية وعملية مهارات من تمكنهم
 التدريس ھيئة أعضاء بين التقويم آلليات ايجابي وعي واإلتقان وخلق الجودة من عالية بدرجة متنوعة تتميز أصيلة

  .والمستفيدين والطالبمعاونيهم و 

ويعتبــر هــذا الميثــاق وثيقــة مســاندة يمكــن االعتمــاد عليــه فــي معالجــة القضــايا القانونيــة المتعلقــة بــنظم التقــويم 
ميثــاق واالمتحانــات التــي قــد تقــع بــين األطــراف المختلفــة ، واليمكــن اعتبارهــا الوثيقــة األولــى والوحيــدة فــى ذلــك آلن ال

ـــة  ـــات األخالقيـــة ألعضـــاء هيئ ـــدريس الخـــاص بـــنظم التقـــويم واالمتحانـــات يحـــدد الواجب األخالقـــي ألعضـــاء هيئـــة الت
التــدريس والهيئــة المعاونــة نحــو  ذاتهــم ومهنــتهم وطالبهــم ومجــتمعهم داخــل وخــارج الجامعــة ، ويحفظهــم ليتمثلــوا قــيم 

جموعـة مـن المعـايير تصـف السـلوك المتوقـع مـن أعضـاء مهنتهم وأخالقها سلوكا وعمال فى حياتهم ، وذلك خـالل م
  . هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند القيام بعملية التقويم ، مطبقين لها بأمانة 

ويلــــزم الميثــــاق األخالقــــي أعضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة المعاونــــة احتــــرام قواعــــد نظــــم التقــــويم واالمتحانــــات 
الكليـــة ورســـالتها التربويـــة إضـــافة إلـــى تنفيـــذ التكليفـــات وٕانجازهـــا فـــي الوقـــت والمشــاركة اإليجابيـــة فـــى تحقيـــق أهـــداف 

  . المحدد لها والتعاون  والعمل  بروح الفريق الواحد داخل الحرم الجامعي 

  :يـاق األخالقـة الميثـأهمي
  االلتزام بمواثيق أخالقية صارمة  •

بـــه الجميـــع خاصـــة عنـــد ظهـــور  وجـــود ميثـــاق أخالقـــي يلتـــزم بـــه الجميـــع ويكـــون بمثابـــة دليـــل يسترشـــد •
  خالفات حول سلوك معين 

  بأخالقيات العمل التى تشعر الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالثقة بالنفس االلتزام  •

  االلتزام بأخالقيات العمل يسهم فى زيادة الرضا اإلجتماعى   •

  االلتزام األخالقي في الجامعة يؤمنها ضد المخاطر بدرجة كبيرة  •

  أن يتمثل قيم مهنته وأخالقها سلوكا في حياته حفظ المعلم على  •



٣ 

 

  :اقـالميث دافـأه
 .والطالب يمٌ التقو  ةٌ يبعمل نٌ يللقائم ةٌ ياألخالق القواعد ٌاغةيص .١

 .ينٌ دٌ يوالمستف الطالب على ونشرها ةٌ ياألخالق القواعد قٌ يتوث .٢

 المؤسســة انــةمك مــع تتماشــى ىالتــ ٌاتيبالســلوك والطــالب يمٌ التقــو  ةٌ يــعمل علــى نٌ يالقــائم إلتــزام .٣
 .ةٌ يالجامع ةٌ ييمالتعل

 .العادلة رٌ يغ الممارسات لٌ يوتقل واإلستقرار الرضا دعم .٤

 .الطالب نٌ يب الفرص تكافؤ .٥

 .ٌرهيتقص جزاء ٌلقىيأو  جهده ثمرة فرد كل ىٌجني أن .٦

 .ويمالتق ةيٌ عمل ٌخصا يمٌ يف األمور ٌاءيوأول والطالب ةٌ يالكل إدارة من كل هٌ يإل ٌحكمي مرجع رٌ يتوف .٧

 .مٌ ويالتق ةٌ يعمل ضوء ىف نافع هو لما الموارد هٌ يوجت .٨

  :اقـــالميث ادئــمب
  :واألمانة ستقامةإلا :األول المبدأ
 .الشبهات عن بسلوكه يٌربأ .١

 هٌ يف الطالب وثقة استقامة مهامه أداء ىف ٌراعىي .٢
 . له ةالمنوط األعمال ىف اإلهمال ٌتجنب .٣

 . الطالب أسرار على المحافظة .٤

 . حوله من لكل السلوك ىف ٌدةيالج ذجللنما فرص إعطاء .٥

  . النص روح مراعاة مع بدقة ةٌ ياألخالق القواعد قٌ يتطب .٦

  :والكفاءة المقدرة : ىالثان المبدأ
 .مستمرة بصورة اٌ يمهن ٌتهيتنم على ٌعملي .١

 .مهامه أداء ىف واإلتقان الكفاءة ٌراعىي .٢

 . طالبه مع الخلق دمث وقوراً  وصبوراً  النظام على ٌحافظي .٣

 .المتاحة الموارد حدود ىف ملعٌ ي .٤

 .ةٌ يوالخلق ةٌ يالعلم والكفاءة القدرة ٌهميف ٌتوسمي الذي طالبه ٌدييبأ ٌأخذي .٥

 . مٌ يوالتقو  المتابعة على القدرة .٦

 . الطالب لنمو مٌ يسل ىونفس ىعلم مناخ خلق .٧

  :ٌاديوالح النزاهة: الثالث المبدأ
 .تحامل وال ٌازيإنح وال زٌ يتح دون بمهامه ٌقومي .١

 .ةٌ يميالتعل المؤسسة على المحافظة ٌكفلي ما واجباته أداء ىف عىٌراي .٢

 . ىالعال مٌ يللتعل ةٌ يٌ مياألكاد رٌ يي المعا مٌ ييالتق عند ٌراعىي .٣
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 .ٌتهيٌاديوح نزاهته من اإلقالل شأنه من ما كل عن ٌمتنعي .٤

  .الرأي ىف بالمخالفه والسماح بود التعامل .٥

 :المساواة :الرابع المبدأ

 بقـدراتهم ٌتصـليال سـبب ألي نهمٌيـب زيٌيـتم بـدون طالبـه لكافـة المالئـم رٌ يالتقـد بواجباتـه مـهاٌ يق ىفـ تٌـوخىي .١

 .ةٌ يالعلم

 .طالبه عيلجمٌ  ٌا◌ً ي متساو إحتراماً  ٌظهري .٢

 .الطالب وسمعة ومكانة كرامة على الحفاظ .٣

  .والطالب الزمالء مع وٕانصاف بعدل التعامل .٤

  :اقـــــالميث ودـــبن
 :ٌكوني أن معىالجا األستاذ على ٌجبي

 التعامــل أثنــاء الطــالب نٌ يبــ العدالــة قٌ يــتحق علــى حرصــه خــالل مــن إال تكتمــل ال رســالة صــاحب .١

 .مٌ يوالتقو  والعطاء مٌ يوالتعل

 .االمتحانات أثناء واالنضباط والحلم األمانة ٌراعىي أن .٢

 .االمتحانات أعمال عٌ يجميذ تنف أثناء اإلتقان ٌراعىي أن .٣

 .تحامل وال ٌازيانح وال زيتحٌ  دون ٌرهايوغ ةيٌ والمعمل ةيٌ رٌ يوالتحر  ةٌ يالشفه اتاالمتحان بأعمال ٌقومي أن .٤

 .العلمى والبحث للتعلم ةٌ يمياألكاد رٌ ييالمعا مٌ يالتقو  عند ٌراعىي أن .٥

 .هيذٌ بتنف ٌقوميو  مٌ يالتقو  مجال فى دٌ يجد كل تٌابعي أن .٦

 .ةٌ يميالتعل ةيالعمل تلمخرجا الواعى الفهم على تدل بصورة االمتحانات مهام سٌمار ي أن .٧

 .التكاسل هذا ٌجةينت زمالئه كاهل ثٌقليال حتى عمله مجال فى ٌطاً ينش ٌكوني أن .٨

 .االمتحانات وعدالة المهنة بكرامة سالمسا شأنه من ما كل ٌتجنبي أن .٩

 .االمتحانات مجال فى ةٌ ياالجتماع بعالقته تٌأثري أال .١٠

 :متحاناتإلبا الخاص االخالقى بالميثاق التعريف

 العدالـة درجـات ىاعلـ تحقـق ىالتـ ٌر◌ٌ ييالمعـا وكـذا ةٌ يـالجامع ٌاتيـواألخالق مٌ يالقـ مجموعـة هـو ثٌـاقيالم هـذا �

 األول ٌوميـال منـذ االمتحانـات فتـرة فـى المختلفـة العمـل مراحـل أثنـاء الطـالب عٌ يـجم نٌ يبـ ةٌ يوالشـفاف والمسـاواة

 .التظلمات نظر عند بعدها وما ٌجةيالنت ظهور حتى رٌ يللتحض

 .مباشـر رٌ يـغ أو مباشـر بشـكل االمتحانـات فـى شـارك مـن عٌ يـجم علـى االلتـزام رضيفٌـ ثٌـاقيالم هـذا مـوادو  �

 بــأهم تعلــقتو  خاصــة مهمــة أنهــا ثٌ يــح.االمتحانــات أثنــاء إجهــاد دون عٌ يــالجم علــى تســود مــواد وهــى

 ٌحققونـهي مـا بقـدر عٌ يـمالج شـأن ٌعلـىي ثٌـاقيالم هـذا بمـواد فـااللتزام هـذا وعلـى . ةٌ يـميالتعل ةٌ يـالعمل مخرجـات

 .ةٌ ياألخالق مٌ يوالق العدل درجات من
 



٥ 

 

 :متحاناتإلل األخالقى الميثاق أهداف

 .النتائج فى والسالمة العدالة درجات أقصى قٌ يتحق �

 .االمتحانات مراحل كل فى الجودة رٌ ييمعا قٌ يتطب معدالت أقصى قٌ يتحق �

 .ثٌاقيالم هذا أهداف قٌ يتحق ضرورة على ٌس يالتدر  ٌئةيه أعضاء زٌ يتحف �

 كافــة مــن هــروب أو تقــاعس دون ةٌ يالمســئول وبــروح متســاوي بجهــد قٌ يــالفر  بــروح العمــل �

 .ةٌ يبالكل نٌ يالعامل

  :متحاناتإلل خالقىألا الميثاق أهداف على التأكيد
 

 .العمل مجموعة ٌس يرئ ةٌ يرعا وفى العمل ةٌ يبدا قبل االمتحانات بهذه القسم أداء ضرورة �

 أفضـل – مصـحح أفضـل– شـعبة أفضـل – كنتـرول أفضـل ( ةٌ يـعل ٌحصـل أداء ألفضـل زجـوائ ةٌ يـالكل دٌ يـتحد �

  )الخ ........ - مالحظ

 :مــــالقس ةـــصيغ

 :التالي بالقسم همكان فى كل سيراالمتحان فى ينلالعام جميع يقسم

 ةلمساواوا العدالة وتحقيق العمل، وشفافية وعدالة المهنة، بأخالقيات ألتزم أن العظيم باهللا  أقسم"
يتكبد  نال أكون سببا فى أ،و  التعاون هد بروحلجكل ا لذأب وبأن ر، ضمي كلب ، بالطالجميع  ينب

 يكون أن أجل نم عاجمي تعاونن وأن ، اهللا الإ ذلكفى  أخشىال و  ، ىقاعستو  بىغيازميلى نتيجة 

  "شهيد أقول ام على واهللا ،عةر الس – الدقة– العدالة دفناه
 :الطالب أداء ميتقو  أدوات فى ھارتواف الواجب الشروط �

 

 .لقياسها وضعت التى التعلم ونواتج أهداف وعملياته وأساليبه التقويم أدوات تقيس أن :الصدق •
 .الظروف نفس وفى العينة نفس على والتقويم القياس عملية إعادة عند الطالب نتائج اتساق :الثبات •

 والبنائى القبلى ميالتقو  نيب ما هأنماط وتنوع تعلم،وال يمالتعل لعمليتى التقويم مالزمة: ةياالستمرار  •

  ائىهالن أو عىيوالتجم
 .ةيار هوالم ةيواالجتماع ةيوالوجدان ةيالمعرف دفة،هالمست التعلم نواتج عيجم ميالتقو  غطىي :ةيالشمول •

 حيتصح على نيالقائم وباختالف ،هوٕاجراءات هأدوات باختالف ميالتقو  نتائج ثبات :والعدالة ةيالموضوع •

 .الطالب من المختلفة األنماط عةيطب مراعاة مع الطالب، إجابات
 التى المحاسبة وقواعد الطالب، إجابات ريتقد سييومقا ميالتقو  إجراءات إعالن :والوضوح ةيالشفاف •

 .النتائج ضوء فى تتخذ



٦ 

 

 ألداء فعلىال المستوى عن هنتائج ريتع حتى ة،يواقع ةياتيوح ةيفعل مواقف فى ميالتقو  إجراء:ةيالواقع •

  .مبالغة أو إخفاق دون الطالب
 اتيعمل فى العمل سوق ومنظمات دةيعد ةيمجتمع اتهج مشاركة :ةيوالجماع ةيالفرد ةيالمسؤول •

 ةيعمل فى التعاون (مهأنفس الطالب مشاركة إلى باإلضافة م،يالتعل مؤسسات مع ميالتقو  وٕاجراءات
 ).ميالتقو 

 لدى واإلبداع ريالتفك اراتهم ريستثيو  التعلم اتيعمل ميو التق سريي :األداء ريلتطو  الفرص إتاحة •

 ميالتعل منظومة عناصر من اھريوغ .هسيتدر  اتيجياسترات ريلتطو  لألستاذ راجعة ةيتغذ ميوتقد الطالب،

 إجراءات ريسيت فى ةيااللكترون كنةيوالم ثةيالحد ايالتكنولوج نظم من االستفادة :سرةيالم اتياآلل توافر •

   .ميالتقو 
  ":المعنيون بالميثاق األخالقي بنظم التقويم واالمتحانات 

o   إدارة الجامعة.  
o  عمـــيد الكلية.  

o السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.   
o السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.  
o السادة رؤساء األقسام.   
o أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.    
o ت رؤساء وأعضاء الكنتروال.  
o  لجان التسليم والتسلم ( أعضاء لجنة سيراالمتحانات (.  
o  رؤساء لجان االمتحان.  

o  المراقبون والمالحظون.  

o  القائمون بالطباعة ، ( العاملون بالكلية… ( ..  

o أولياء األمور.   
o  وحدات ضمان الجودة. 
o وحدات تطوير نظم التقويم واالمتحانات.  

  

   :القائمون على التنفيذ
  .عة إدارة الجام 

  .عمـــيد الكلية 

  .السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

  .السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 



٧ 

 

  .السادة رؤساء األقسام  

  .وحدات تطوير نظم التقويم واالمتحانات 
  

   :الختبارات اإللكترونيةبالنسبة ل  �

عبر الويب أو يتم حفظها عبـر أقـراص مدمجـة كمـا أنهـا  إلكترونيهى أدوات للقياس والتقويم تنشر بشكل  :تعريفها 
إحــدى تقنيــات الحاســب األلــى التــى يمكــن كمــا أنهــا تعــرف بأنهــا  . إلكترونيــا نتائجهــاتعــد وتطبــق وتصــحح وتعــرض 

أو توظيفهـا لتـوفير ) الورقية ( توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التى يمكن أن تعيق تنفيذ االختبارات التقليدية 
   ت أخرى لزيادة التحصيل العلمى لدى الطالب وترسيخ المعلومات وتنمية مهارة التعلم الذاتىقنوا
  

العملية التعليمية المستمرة والمنتظمة التي تھدف إلى تقييم أداء الطال�ب م�ن بع�د باس�تخدام كما أنھا تعرف أيضا بأنھا 

 هب�ا: نش�طفي عملية تقييم ا7نش�طة ذات الص�لة  ھى استخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلوماتو. الشبكات ا.لكترونية

  .الطEبية مستخدما في ذلك الوسائط المتعددة وبإجراء التعزيز المباشر ويطلق عليھا ا:ختبارات المحوسبة

  :  ويطلق عليھا المصطلحات

�  E-exam  ا.لكترونية ا:ختباراتوتعنى . 

� Exams online  رنتوتعنى تصميم ا.ختبارات عن طريق ا7نت . 

� Exams on the Internet  وتعنى ا.متحانات عن طريق ا7نترنت . 

� Tests on the Internet تعنى ا.ختبارات ا.لكترونية عن طريق ا7نترنتو .  

 :أهداف اإلختبارات اإللكترونية �

 .)...ذكاء، استعداد، تحصيل(قياس ما وضع االختبار من أجله  -١

 .ب في نواح مختلفةكشف جوانب القوة أو الضعف لدى الطال -٢

 .تطوير وتحسين نوعية التعلم والتعليم -٣

 .معرفة مستوى الطالب وتصنيفهم إلى مجموعات -٤

  .تسهيل عملية إجراء التحليالت اإلحصائية -٥
 .تحقيق المساواة بين الطالب مع مراعاة الفروق الفردية -٦

 .توفير الوقت والجهد والمال لدى المعلم -٧

 .تنشيط الدافعية للتعلم -٨

 .السرعة والدقة في النتائجتحقيق     -٩

 :اإللكترونية االختبارات مميزات �

 .السهولة والوضوح في إعدادها وتطبيقها ومراجعة نتائجها ••••

  .)اإلكمال ,االختيار من متعدد، الصواب والخطأ(التنوع في األسئلة الموضوعية  ••••
 .إمكانية إرفاق ملف صوتي أو مقطع فيديو أو صورة مع كل سؤال ••••



٨ 

 

 .ت زمني تنازلي لالختبار يراه الطالبإمكانية تحديد وق ••••

 .الموضوعية فال تتأثر بذاتية المصحح ••••

 .المرونة حيث يمكن تطبيقها قبل الشرح أو بعده أو في أثنائه ••••

 .إمكانية مراقبة الطالب من جهاز المعلم أثناء أداء االختبار ••••

 .السرعة والدقة في طباعة وحفظ معلومات الطالب ونتيجته عند نهاية االختبار ••••

 .تقدم تغذية راجعة للطالب في حالة اإلجابة الخاطئة أو الصحيحة ••••

 .حيث توفر الجهد والوقت والمال مقارنة باالختبار التقليدي الورقي: اقتصادية ••••

وتدريب المعلمين على . توظيف التقنية الحديثة بفاعلية في العملية التعليمية لتحقيق الجودة في التعليم ••••
  .قياس كافة جوانب العملية التعليميةبناء أساليب تقويم حديثة ل

نشر ثقافة استخدام التقنية في التعليم بما يساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على مواكبة مستجدات  ••••
 .العصر

تقليل التكاليف المادية على المعلم باالستغناء عن األوراق وطباعتها، وتخفيف العبء من خالل تصحيح  ••••
 .آلًيا وبذلك تسهم في زيادة اإلنتاجية والعمل المنظمإجابات الطالب ورصد درجاتها 

  :اإللكترونية االختباراتعيوب  �

 . صعوبة قياس المهارات العليا .١

 . صعوبة تصحيح األسئلة المقالية .٢

 . فى األجهزة أو الشبكة أعطالحدوث  احتمال .٣

 . إعداد األسئلة يحتاج إلى وقت وجهد كبير .٤

 . وٕاجابات الطالب عنها ونتائجهم فيهاعدم الحفاظ على أمن أسئلة اإلختبار  .٥

 :اهميوتصم االمتحانات كنةيوم للطالب ميالتقو  ةيعمل ذيتنف ةيآل �

  .الطالب تقويم لنظام ومعلنة معتمدة الئحة إعداد •

 .الدراسي العام بداية منذ االمتحانات مواعيد تحديد •

 . الممتحنين لجان تشكيل •

 والتغذية األمتحانية الورقة قياس بنموذج الموضوعة للمعايير اطبق االمتحانية للورقة ودوري مبدئي تحليل •

 .هيئة التدريس أعضاء وأداء ةيميالتعل ةيوالعمل المقررات ريلتطو  الراجعة

  .دفةهالمست التعلم لنواتج وفقا المقرر لمخرجات األمتحان اسيق •

  .ةيالكترون اختبارات إعداد •

  .االمتحانات نظام و الجلوس أرقام – اإلجابة كراسات – اناالمتح موعد مثل االمتحانات لمتابعة ةيآل وضع •

  .اإلمتحان درجات ومراجعة رصد نظام إعداد •

  . األمتحانات ديمواع من والتظلمات الشكاوي لتلقي ةيآل إعداد •
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  .لالمتحانات خارجي ميمق ديتحد •

  .قررلم لمحتوى هتيوشمول موعده – هنوع – اإلمتحان في الطالب آلراء انياستب إعداد •

 .الطالب نيوب ميهومعاون سيالتدر  ئةيھ أعضاء نيب واالمتحانات الطالب ميتقو  ثقافة نشر •

  .المختلفة االمتحانات بيأسال علي ةيبالكل سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر  •

  .ةيااللكترون االختبارات وٕاعداد الطالب ميتقو  ةيفيك علي ميهومعاون سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر  •

  .ةياألمتحان الورقة مييتق إستمارات استخدام ةيفيك علي للتعرف عمل ورش إعداد •

  .األسئلة بنك واستخدام إعداد ةيفيك علي سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر  •

 .ةياإللكترون اإلختبارات إستخدام ةيفيك علي الطالب بيتدر  •

األستاذ الجامعي كل ما يفعله اإلنسان يتضمن رسالة خلقية ، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ، و  إن •
في موقع خاص للغاية بالنسبة لطالبه وبالنسبة للمجتمع ، حيث يتوقع منه أن يعاون في التنشئة الخلقية 
السليمة للطالب ، إضافة إلى أن يتحلي هو نفسه بالخلق القويم في سلوكه ليس فقط الن هذا واجبه ، وٕانما 

  .أيضًا ألنه النموذج الذي يؤثر في سلوك المحيطين به

  :في بعدين ذاً األخالق تقع إمسئولية األستاذ في 
  :البعد األول

واجبه في أن يكون ملتزمًا في سلوكه بالمعايير األخالقيـة الرسـمية وغيـر الرسـمية المنبثقـة مـن األديـان والثقافـة       
  .السائدة والمجتمع

  :البعد الثاني
  .الظروف لنموهم المعرفي والخلقي نموًا صحيحاً واجبه في أن يسهم بجدية في تربية طالبه وتهيئة         

وغنـي عـن البيـان أن ســلوك األسـتاذ يـنعكس علـي البعــدين فـي نفـس الوقــت ، فكـل مـا يفعلـه األســتاذ هـو التـزام خلقــي 
  .وهو نموذج يسهم في التكوين الخلقي لطالبه 

  :يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات األساسية  
لالســتفادة منهــا فــي ) التغذيــة المرتــدة(التقيــيم المســتمر أو الــدوري للطــالب مــع إفــادتهم بنتــائج التقيــيم  .١

  .تصحيح المسار أو تدعيمه حسب الحالة 
إخطار القسم العلمى أو وكيل الكلية المختص بنتائج التقييم في الحاالت التي تستوجب ذلـك ، مثـل  .٢

  ).إعطاء الطالب فرصة أخيرة من الخارج(أو  ) وضع الطالب على قائمة اإلنذار األكاديمى( 
وقادرًا توخي العدل والجودة في تصميم االمتحان ليكون متمشيًا مع ما يتم تدريسه وما يتم تحصيله،  .٣

  .على فرز مستويات الطالب حسب تفوقهم 
  .توخي الدقة والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان التى يشرف عليها األستاذ .٤
  .منع الغش منعًا باتًا ومعاقبة الغش أوالشروع فيه .٥
  .الفرصة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت ىءتنظيم االمتحانات بما يه .٦
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  .في امتحانات اقاربهم أو االشراف عليها) حتى الدرجة الرابعة(ارب ال يجوز إشراك األق .٧
  .تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة .٨

  

  :أخالقيات مهنية عامة لعضو هيئة التدريس تتعلق بعملية التقويم 
  عدم إقامة عالقات شخصية مع الطالب  ����

  طالب بشكل شخصى عدم قبول أى هدايا  أو مجامالت من ال ����

  عدم تكليف الطالب بأى أدوار أو أعمال ليست ضمن واجباتهم  ����

  يسمح بالمناقشة واألعتراض  ����

  يكون األستاذ نموذجا للديمقراطية  ����

  يمتنع عن اعطاء الدورس الخصوصية  ����

  يتابع طالبه إلى أقصى حد ممكن  ����

  يكون على دراية باألمور التربوية والطرق واألساليب التدريسية  ����

  بالمستجدات فى مادته ويكون على دراية بثقافة مجتمعه التعليمية يلم  ����

يطبق معايير الجودة علـى المـادة التـى يقـوم بتدرسـيها بالشـكل الـذى يحقـق مسـتوى جيـد للخـريج علـى  ����
  مستوى أداء المهنه فى المجتمع

ن النســــبى يقيــــد المحاضــــرات بــــالمحتوى العلمــــى للمقــــرر والنــــواتج التعليميــــة المســــتهدفة ومراعــــاة الــــوز  ����
  .لموضوعات المحتوى  فى العملية التدريسية واالختبارات على السواء

حيــث ) فــى ضــوء االســاليب العلميــة(يتصــف تقــدير درجــات االمتحانــات بالعدالــة والوضــوح والشــفافية  ����
: وبالنســـبة لالســئلة المقاليـــة ، يراعــى بالنســبة لألســـئلة الموضــوعية عمــل مفتـــاح لالجابــة الصــحيحة 

ـــى كـــل عنصـــر تحـــدد عناصـــر  ـــدرجات عل ـــع ال ـــى الســـؤال وتوزي ـــة عل ـــة (اإلجاب ـــة النوذجي فـــى  االجاب
  ).لالمتحان 

  .مراعاة الدقة والعدل واأللتزام والنظام واألنضباط فى جلسات االمتحان ����
  .إشراك الطالب فى وضع جداول االمتحان ����
  .تنسيق لغة التقويم ولغة التدريس ����

  لحزم والعدل فى نفس الوقت تنظيم االمتحانات بما يهيئ الفرصة لتطبيق ا ����

  .األسماءاإلجابة مع المحافظة على سرية مراعاة الدقة فى تصحيح كراسات  ����

  :أخالقيات مهنية هيئة التدريس فى مراحل التقويم المختلفة 
  :قبل اإلمتحان **

  توعية الطالب بالمهارات الالزمة لإلجابة على امتحان  �

  لكترونية تدريب الطالب على استخدام االمتحانات اإل �

  كتابة اإلمتحان ومراجعته  �
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  طبع األمتحان فى الموعد المحدد والمعلن  �

  تسليم األمتحان إلى ريس القسم العلمى أو وكيل الكلية المختص  �

  إرســــال درجــــات أعمــــال الســــنة ودرجــــات العملــــى واألعمــــال الفصــــلية مــــع األوراق التــــى تثبــــت هــــذه  �
  . مموقعة من استاذ المادة ورئيس القس الدرجات 

  . إرسال درجات اإلختبارات الشفهية موقعة من اللجنة الثالثية ورئيس القسم  �
  . مع الزمالء فى وضع الضوابط المحددة إذا كانت المادة تدرس مع زميل آخر أو أكثر  االشتراك �
  . اإلمتحان مع ماتم تدريسه وتقييم مستويات الطالب حسب تفوقهم مالئمة �
  . والفترة الزمنية المخصصة لألمتحانيتناسب كم المادة األمتحانية  �
  ) المعرفية و المهارات و االتجاهات( تشمل المادة األمتحانية كافة جوانب التعلم  �
  ). حتى الدرجة الرابعة(عدم إشراك أعضاء هيئة التدريس فى وضع أمتحانات ألقاربهم  �

  :أثناء األمتحانات **
  . ات المقررات الخاصة بهمبالتواجد قبل البدء و أثناء عقد إمتحان االلتزام .١
  . تقبل مالحظات الطالب والتعامل معهم بهدوء وموضوعية .٢
  . التعاون مع الزمالء أثناء سير اإلمتحانات .٣
  . التواجد مع الزمالء فى لجنة األختبارات الشفوية .٤
  . التواجد مع الزمالء فى اللجان أثناء األختبارات التحريرية .٥
  . منع الغش ومعاقبة من يقوم به .٦
  . لتزام بتعليمات إدارة الكلية فى هذا الشأناإل .٧

  :بعد االمتحانات** 
 .االستالم الشخصى المباشر ألوراق االمتحان ••••

  . التوقيع أمام درجة كل سؤال و على كراسة اإلجابة ••••
  . كتابة الدرجة الكلية باألرقام والحروف والتوقيع عليها ••••
  . لمصححينمن جانب كافة ا) تصحيح األوراق (تقدير درجات الطالب  ••••
  .بتصحيح األسئلة الخاصة به فقط إذا كان األمتحان مشترك فيه أكثر من عضو االلتزام ••••
  . للكنترول المختص فى الوقت المحدد االمتحانتسليم أوراق  ••••
 . إرسال نموذج اإلجابة لتحميله على الموقع اإللكترونى للكلية بعد اجراء االمتحانات ••••

  . مؤهلين ومؤتمنين ألشخاص إالال يسند تصحيح الكراسات  ••••

  . يراعى توخى الدقة فى عملية تصحيح كراسات اإلجابة ••••
  . تنظيم عمليات رصد الدرجات بما يحقق الدقة والسرية التامة  ••••
  . تعرض النتائج على لجنة الممتحنيين التخاذ قراراتها بحيادية  ••••
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  .السماح بمراجعة النتائج حال وجود أى تظلم مع بحث التظلم بجدية تامة   ••••
 

 الـتعلم جوانـب علـى دقيـق وموضـوعي حكـم إصـدار تسـتهدف علميـة أسـس علـى تقـوم منهجيـة عمليـة التقويم ويعتبر
 يحـدد كمـا .مناسـبة وعالجيـة تعزيزيـه قـرارات التخـاذ القـوة والقصـور جوانـب لتحديـد وذلـك الطـالب، عنـد المختلفـة
  .مراحلها المختلفة في بها القيام التقويم ظومةمن أطراف على يتعين التي األدوار للتقويم توصيف األخالقي الميثاق

  

 :االليكتروني إجراءات إعداد وٕادارة االمتحان
 .بالشـفافية تتمتـع واضـحة ضـوء معـايير فـي والمالحظـين والمـراقبين وأعضـاءه الكنتـروالت رؤسـاء اإلدارة تختـار -١

 :اآلتي في المعايير هذه وتتمثل

 .الرابعة الدرجة حتى الطالب من ربأقا التقويم بعملية للقائمين يكون أال �

 .والشفافية والحياد بالموضوعية االتسام �

 .واألمانة بالصدق االتصاف �

 القـرار اتخـاذ حسـن و والهـدوء الحـزم بـين الجمع مثل للمواقف المتوازنة اإلدارة في الناجحة القيادة بصفات التمتع �
 .األزمات وٕادارة

 .المفاجئة أو الحرجة واقفالم في القرارات اتخاذ وسرعة بحسن التمتع �

 والمسـاحة واإلضـاءة التهويـة،) مناسـبة أمـاكن تخصـيص طريـق عـن وذلـك لالمتحـان المالئمـة البيئـة تـوفير -٢
 .والمياه الطبية الخدمات مثل اإلنسانية االحتياجات وتوفير المالئمة،

 مسـًبقا عنهـا المعلـن باالمتحانـات الخاصـة واألماكن الجداول في الطالب آراء لتلقى وواضحة محددة آلية إيجاد -٣
 ).الخ…شكاوى صندوق أو االلكتروني موقع(
 . واضحة بصورة النهائية االمتحانات وجداول أماكن عن المبكر اإلعالن -٤
 يجب التي والمحظورات أدائها، أثناء المطبقة واللوائح االمتحانات لعملية المنظمة واللوائح القوانين عن اإلعالن -٥
 .االمتحانات أداء وبعد وأثناء قبل الطالب ايتجنبه أن

 بشـروط وااللتـزام ومراجعتـه االمتحـان وضع :حيث من االمتحان قبل التدريس هيئة أعضاء لمهام اإلدارة تحديد -٦
 .االمتحان سير لجنة إلى االمتحان وتسليم والمعلن، المحدد الموعد في االمتحان وطبع الجيدة، االمتحانية الورقة

 امتحانـات عقـد أثنـاء بمكتبـة بالتواجـد االلتـزام :االمتحـان أثنـاء التـدريس هيئـة أعضـاء لمهـام المؤسسـة تحديـد -٧
 إدارة بتعليمـات االلتـزام مـع الطـالب يبـديها أن يمكـن التـي المالحظـات مـع السـريع للتعامـل بهـم، الخاصـة المقـررات
 .المؤسسة

 التـي االمتحانـات طبيعـة حسـب ايـدج توصـًيفا موصـفة انـاتاالمتح أداء أثناء المالحظين لمهام المؤسسة تحديد -٨
 .عليهم وتوزع وتطبع الطالب سيؤديها

 للتقديرات المقابلة المئوية مثل النسبة الطالب أدلة في التقويم إجراءات في بها المعمول القواعد تضمين ضرورة -٩
  .للتظلمات الرسمية والطرق

  



١٣ 

 

  

 :الموضوعي ميللتقو  اإلعداد مرحلة 

 االختبارات إجراء في نيالمشارك سيالتدر  يئةه أعضاء ديلتحد ، ةيميالتعل بالمؤسسة ةيالعلم األقسام مراسلة .١

 .كنةيالمم ةيالموضوع

 للجامعة، التربوي الدور :تضمنيو  ةيالموضوع االختبارات وضع في نيالمشارك األساتذة لمناقشة رييتنو  لقاء عمل .٢

 .األسئلة بنوك بناء خطوات م،يالتقو  مرتكزات مھأ م،يالتعل إلصالح مدخل ميالتقو 

 هدافاأل اغةيص المقرر، محتوي ليتحل :وتتضمن ةيالموضوع االختبارات بناء علي بيللتدر  عمل ورش عقد .٣

 بيبترت الخاصة ماتيوالتعل ة،ياإلمتحان الورقة وشكل األسئلة، اغةيوص المواصفات، جدول وعمل ةياإلجرائ
   اإلجابة ورقة شكل وكذا ،األظرف علي اناتيالب وكتابة األظرف خلدا األسئلة لكراسات المختلفة الصور
 .) العمل ورشة ميتقو  استمارة قيبتطب ( يهوتنت يهاعل الطالب بيلتدر  ةيااللكترون

 .ةيالموضوع األسئلة اغةيص في المساعدة ميتقد .٤

 . الموضوعى اإلختبار تطبق التى المقررات تتضمن بالمقررات قائمة عمل .٥
 .للطالب اإلجابة ماتيبتعل تغلف بحيث ةيالموضوع األسئلة كراسات لطباعة ةيالعلم لألقسام منيز  جدول عمل .٦
 وٕامداد كاف بوقت االمتحان انعقاد قبل ةياإللكترون اإلجابة أوراق من الالزمة األعداد ريلتوف ةيالكل إدارة مراسلة .٧

  .فرقة بكل الطالب بأعداد الموضوعي االمتحان كنترول

 :االختباري الموقف إدارة 

  ماتيالتعل عيوتوز  اإلختباري الموقف ميتنظ أسلوب علي ديللتأك نيوالمراقب اللجان رؤساء السادة مع اجتماع .١

  .بها الطالب وأعداد ةيالموضوع االختبارات استخدام تتضمن التي اللجان حصر .٢
  بها الطالب وعدد لجنة لكل تبعا يهاعل اناتيالب وكتابة ةياإللكترون األوراق فيمظار  ريتحض .٣
 .فيالمظار  في هاووضع خيالتار  ديوتحد الكنترول بختم األوراق ختم .٤

 ماتيالتعل تتضمن ةيورق نسخة ميتقد إلي باإلضافة نيالمالحظ السادة علي فيالمظار  عيتوز  تمي األمتحان، ومي في .٥

 .شفهيةمعهم  ماتيالتعل هھذ مراجعة تميو 

 .اإلدارة موافقة بعد الزائدة األسئلة وكراسات اإلجابة أوراق لجمع دوءهب اللجان علي المرور .٦
 . الزائدة األوراق أعداد مع اتهومراجع الطالب وحضور ابيغ أعداد لحصر ةيإحصائ عمل .٧

 :ةياإللكترون األوراق حيتصح كنةيم إدارة 

 ةيإحصائ ضوء في االمتحان منتهاء االن بعد الكنتروالت من األسئلة وكراسات ةيااللكترون اإلجابة أوراق استالم .١
 .والحضور  ابيالغ
 لكل ةياإللكترون اإلجابة أوراق حصر أعداد ،ةياالختيار  الصورة رقم/ رمز مراجعة ةياإللكترون اإلجابة أوراق قيتدق .٢

 .ذلك ريوغ دويي حيتصح إلي تحتاج التي األوراق وفرز اإلجابات ليتظل ودقة ناتياالب مراجعة صورة،
 .مهااستخدا حسن ظروف ريوتوف تهاانيص من التأكد بعد الطالب جاتدر  ريتقد في الضوئي الماسح استخدام .٣



١٤ 

 

 ولوائح نيلقوان تبعا الدرجة ليلتعد ) دويي حيتصح نماذج باستخدام( األوراق لبعض الدرجات ريتقد مراجعة .٤

 Factor  معامل إلي تحتاج التي المواد ديتحدل  ةالمؤسس

 ھيئة ألعضاء األسئلة كراسات ميوتسل ة،يالمعن الكنتروالت ألي الدرجات ريتقد بعد ةياإللكترون األوراق ميتسل - ٦

  .المطبوعة لألعداد وفقا سيالتدر 

 االمتحانات على اإلشراف ةيلعم أثناء نييباإلدار  الخاصة ماتيالتعل �

 .المالحظة أثناء مناسبا وضعا أخذي أن يهوعل الطالب دخول قبل اللجنة داخل التواجد .١

 فـورا اللجـان مراقـب إبـالغ يـهعل ذلـك بـرري مـا وجـود حالـة وفـي طالـب أخـر خـروج حتـى اللجنـة فـي الجلـوس .٢

 . أخر بمالحظ هالستبدال

 .هليزم مع التحدث أو جيالضج عن والبعد اللجنة داخل ءلهدو ا جاديإ على العمل .٣

 . االنفعال عن بتعدي وأن ةيبرو  األمور أخذ بحكمة التصرف .٤

 . اللجنة مالحظة عن نشغلي وال االمتحانات ريس على ثرؤ ي أمر أتىي الكنترول سيرئ أو اللجان سيرئ إبالغ .٥

 .اللجنة داخل اھسوا أو األسئلة أوراق أو ، الطالب نيب ةيالمكتب األدوات بتبادل السماح عدم .٦

 :كنةيالمم باالمتحانات المتعلقة الممارسات �

 على اإلجابة وعند ختباراال ةيبدا منذ اإلجابة ورقة على الطالب اسم كتابة من التأكد اللجان مالحظ على جبي .١

 :ليي كما ذلك و حيالصح الرقم كتابة من التأكد و كنةيالمم اإلجابة ورقة

 الخاص الصف في حده على رقم كل و بيبالترت هكتابت الطالب على جبي )الطالب كود( الجلوس رقم كتابة عند .٢

 في 3 رقم و األول الصف في 2 رقم ظللي 2357 مثل أرقام 4 من مكون الطالب جلوس رقم كان إذا :مثال .هب
 الطالب ظللي أن جبي ال هأن العلم جبيو  .الرابع الصف في 7 رقم و الثالث الصف في 5 رقم و ينالثا الصف
 رقم إن ثيح ايالغ اإلمتحان عتبري سوف الخطأ ذاھ حدوث عند هأن و السطر نفس في واحد رقم من أكثر

  :كاآلتي اإلجابة ورقة في هوضع تميو  .خطأ الطالب جلوس

  
  



١٥ 

 

 إلى الطالب احتاج وٕاذا األسباب كانت مھما االسم ريغ اإلجابة ورقة على الكتابة بعدم الطالب على يهالتنب .٣

 . ) مسودة ( عنوان ليهع كتبيو  اإلجابة ورقة في فتكتب مسودة

 .. طالبيها الف أن طالما اللجنة داخل هاميوتنظ اإلجابة أوراق بيبترت االنشغال ممنوع .٤

 في الطالب عيتوق عليه أن يتم نبغييو  الوقت نصف مضي قبل اللجنة من طالب أي بخروج المالحظ سمحي ال .٥

 . االستالم أثناء المالحظ حول نياآلخر  الطالب تجمع جبي وال اإلجابة أوراق ميتسل كشف

 .مادة لكل المقرر الوقت نهاية حتى هترك المالحظ وعلى الطالب ملك لإلجابة المقرر الزمن .٦

 أوراق مع اهبيترت في وتوضع ، اللجنة ومراقب المالحظ قبل من وتوقع بيالمتغ للطالب ابيغ ورقة كتابة .٧

 .اإلجابة

 . األخرى األلوان استخدام وعدم األزرق للقلم الطالب استخدام من التأكد .٨

 أو الكنترول سيرئ موافقة وبعد الحاجة عند المادة معلم أو للمراقب ذلك جوزيو  االختبار أسئلة قراءة ألحد حقي ال .٩

  .االمتحانات عام مشرف
 . ةيرسم هصف هل تكن لم ما اهبدخول ألحد سمحي أال يهوعل ، وحده المالحظ ةيمسئول تحت اللجنة تعتبر .١٠

 اإلجراء التخاذ اللجان سيرئ واستدعاء الغش لةيوس ضبط المالحظ على تهمحاول أو طالب غش مالحظة عند .١١

 .الشأن ابھذ الالزم المحضر وٕاعداد المناسب

 . الكنترول للجنة اهميتسل قبل حده على مرحلة وكل الكشف حسب اإلجابة أوراق بيترت جبي .١٢

  .الكنترول لجنة إلى األوراق ميتسل قبل نيوالمالحظ الطالب عيتوق من التأكد .١٣
  :البـلطبالنسبة ل

 المتاحة إلمكاناتا يتناسب مع بما الخاصة التعديالت وٕاجراء المقترحة االمتحانات جداول في رأيه إبداء  .١
  .بالمؤسسة
o كاف بوقت االمتحان قبل اللجان مقر إلى الحضور. 
o لهم المخصصة األماكن في الجلوس. 
o حسب والمكتبية الكتابية المواد الشخصية، إثبات( فقط باالمتحان الخاصة األدوات اصطحاب 

 ).الدراسية المادة طبيعة
o االمتحان لجنة بمقر ضوضاء أو شغب إحداث عدم. 

o محاولته أو األشكال من شكل بأي الغش عدم. 

o اإلدارة عن والمسئولين والمراقبين، اللجان، داخل المالحظين مع التعامل حسن. 

 .فيها ومناقشته األسئلة إجابات على للتعرف االمتحان أداء بعد المقرر أستاذ مع التواصل  .٢
 .جتهبنتي المتعلقة التظلمات لتقديم المشروعة اإلدارية بالطرق االلتزام .٣



١٦ 

 

 عن تقرير وتحرير اللجنة داخل الطالب على التحفظ يتم االمتحان لجان داخل الشغب أو الغش حاالت في .٤
 من الطالب خروج قبل اللجنة رئيس من التقرير اعتماد ويتم اللجنة ومراقب المالحظين قبل من الواقعة
 .الجامعات نظيمت قانون من ١٢٥ المادة لحكم تطبًيقا الكلية عميد موافقة وكذلك اللجنة

 .اللزوم عند بهم لالستعانة االمتحانات محيط في القانونية الشئون ومسئولي الطبية الخدمات تواجد ضرورة .٥

 لجلوس المخصصة المساحة وتكون الكافي بالقدر مضيئة التهوية جيدة االمتحانات قاعات تكون أن يجب .٦
 .الغش بمحاولة تسمح ال الطالب

  
 ا.جاب)ة وورق)ة الورق)ة  ا.متحاني)ة التق)ويم نظ)م م)ع التعامل كيفية و بالطلبة الخاصة التعليمات �

 :ا.لكترونية
 

  :الط6ب من المطلوب ھو ما 

 ا.لكتروني�ة ا.جاب�ة ورق�ة عل�ي (د ج، ب، أ،) ا7س�ئلة كراس�ة صورة رمز بتدوين الطEب علي التنبيھ يتم .١

 .نھائيًا الكوريكتور استخدام وعدم عليھا والمحافظة

 نظ�ره وجھ�ة م�ن الص�حيحة لSجاب�ة المناس�ب المك�ان بتظلي�ل متع�دد من ا.ختيار أسئلة علي البالط يجيب .٢

  :يلي كما وذلك

 
  

  F ب الخط�أ   ا.جابة على بالتظليل السابقة الطريقة نفس تستخدم الخطأ و الصواب أسئلة على ا.جابة عند .٣

 .T ب الصوابو

  :يلي ما مثل شديدة بدقة اتباعھا الطالب على جبي ا.جابة ورقة على المدونة التعليمات بعض ھناك .٤



١٧ 

 

  

 
 
 يكون بحيث ا7سئلة كراسة داخل ا.لكترونية ا.جابة ورقة الطEب يضع ا.متحان، علي ا.جابة من ا.نتھاء بعد -٥

  .المEحظ الي كEھما ويسلم الداخل من المخطط الجانب

  :واBمتحانات التقويم مليةع في الجامعي الطالب عمل ينظم الذي ا;خ6قي الميثاق �

 .العملية والتطبيقات المحاضرات بحضور الطEب التزام �

 .بالكلية دراستھم تنظم التي والقوانين باللوائح الطEب التزام �



١٨ 

 

 .لEمتحانات المنظمة والقواعد التقويم بنظم الطEب معرفة �

 .ا:متحانات في الغش في الشروع أو الطالب محاولة عدم �

 . غيرمقبولة بسلوكيات القيام وعدم المحاضرات حضور في ا7خEقية بالقيم الطEب التزام �

 .تقديرھا وكيفية المستحقة الرأفة ودرجات ا:ختبارات تصحيح بقواعد الطالب إعEم �

 .اختباراتھم نتائج حول شكاوى لتقديم للطEب آليات ووضع إعEم �

 .ا:ختبارات .جراء واkمنة الھادئة ا7جواء توفير �

 .يدرسوھا التي الدراسية المقررات في ا:ختبارات جداول وضع في الطEب اكإشر �

 .الطالب مصير يحدد الذي ھو النھائي ا:ختبار يكون وأ: ا:ختبارات أساليب تنوع �

 بص�ورة ا:عتم�اد م�ن ب�د: التدريس ھيئة 7عضاء المعاونة الھيئة من ا:ختبارات للجان المEحظين اختيار �

 .ينالموظف على كلية

 .الكلية في بارز مكان في توضع لوحة في الغش محاولة او الغش بعقوبات الطEب إعEم �

 .طالب كل عقوبة بيان مع لوحة في غش حا:ت في المضبوطين الطEب أسماء إعEن �


