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 مقدمة

 هيئة ألعضاء التقويم عملية وتضبط توجه أن يجب التى العليا واألخالقيات القيم من مجموعة الميثاق هذا يعتبر

 العالقة إطار في ممنوعا أو مسموحا مرفوضا أو مقبوال هو لما المستطاع قدر واضحة حدودا وتضع التدريس

 ، الطالب مع التعامل حدود وتوضح تحكم وأسس قواعد إرساء ويشمل . الجامعة داخل العمل وإطار المهنية

 من وتحميه حقوقه طرف لكل تحفظ ثبحي والمجتمع والجامعة الكلية ، المعاونة الهيئة ، التدريس هيئة أعضاء

 .االستغالل أو اإلساءة أو المعاملة سوء

 التقويم بنظم المتعلقة القانونية القضايا معالجة في عليه االعتماد يمكن مساندة وثيقة الميثاق هذا ويعتبر

 الميثاق آلن ذلك فى ةوالوحيد األولى الوثيقة اعتبارها واليمكن ، المختلفة األطراف بين تقع قد التي واالمتحانات

 هيئة ألعضاء األخالقية الواجبات يحدد واالمتحانات التقويم بنظم الخاص التدريس هيئة ألعضاء األخالقي

 ليتمثلوا ويحفظهم ، الجامعة وخارج داخل ومجتمعهم وطالبهم ومهنتهم    ذاتهم  نحو المعاونة والهيئة التدريس

 من المتوقع السلوك تصف المعايير من مجموعة خالل وذلك ، اتهمحي فى وعمال سلوكا وأخالقها مهنتهم قيم

 . بأمانة لها مطبقين ، التقويم بعملية القيام عند المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

 والمشاركة واالمتحانات التقويم نظم قواعد احترام المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء األخالقي الميثاق ويلزم

 لها المحدد قتالو في وإنجازها التكليفات تنفيذ إلى إضافة التربوية ورسالتها الكلية أهداف تحقيق فى ةاإليجابي

 . الجامعي الحرم داخل الواحد الفريق بروح والعمل  والتعاون
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 األخالقي الميثاق أهمية

 صارمة أخالقية بمواثيق االلتزام .1

 حول خالفات ظهور عند خاصة الجميع به يسترشد دليل بمثابة ويكون الجميع به يلتزم أخالقي ميثاق وجود .2

 . معين سلوك

 . بالنفس بالثقة التدريس هيئة وأعضاء الطالب تشعر التى العمل بأخالقيات اإللتزام .3

 .  اإلجتماعى الرضا زيادة فى يسهم العمل بأخالقيات االلتزام .4

 كبيرة بدرجة المخاطر ضد يؤمنها الجامعة في األخالقي االلتزام .5

 . حياته في سلوكا وأخالقها مهنته قيم يتمثل أن على المعلم حفظ .6

 واالمتحانات التقويم بنظم األخالقي بالميثاق المعنيون

 الجامعة إدارة .1

 الكلية عمـــيد .2

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل السيد .3

 والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل السيد .4

 األقسام رؤساء السادة .5

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء .6

 الكنتروالت وأعضاء رؤساء .7

 ( والتسلم التسليم لجان ) سيراالمتحانات لجنة أعضاء .8

 االمتحان لجان رؤساء .9

 والمالحظون المراقبون .11

 ( .... ، بالطباعة القائمون ) بالكلية العاملون .11

 األمور أولياء .12

 الجودة ضمان وحدات .13

 واالمتحانات التقويم نظم تطوير وحدات .14

 التنفيذ على القائمون

 الجامعة إدارة .1

 الكلية عمـــيد .2
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 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل السيد .3

 والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل السيد .4

 األقسام رؤساء السادة .5

 والتقويم القياس وحدة .6

  االخالق ميثاق تنفيذ اليات

 

 

  : الجامعي ستا ألل األساسية والسلوكيات المسئوليات

 تصحيح في منها لالستفادة المرتدة( )التغذية التقييم بنتائج إفادتهم مع للطالب الدوري أو المستمر التقييم  -1

 . الحالة حسب تدعيمه أو المسار

 وضع ) مثل ، ذلك تستوجب التي الحاالت في التقييم بنتائج المختص الكلية وكيل أو العلمى القسم إخطار  -2

 الخارج(. من أخيرة فرصة الطالب )إعطاء  أو ( األكاديمى اإلنذار قائمة على الطالب

 فرز على وقادرا   تحصيله، يتم وما تدريسه يتم ما مع متمشيا   ليكون االمتحان تصميم في والجودة العدل توخي -3

 . تفوقهم حسب الطالب مستويات
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 األستاذ. عليها يشرف التى االمتحان تجلسا في واالنضباط النظام والتزام الدقة توخي  -4

 فيه. أوالشروع الغش ومعاقبة باتا   منعا   الغش منع  -5

 الوقت. نفس في والعدل الحزم لتطبيق الفرصة يهئ بما االمتحانات تنظيم  -6

 عليها. االشراف أو اقاربهم امتحانات في الرابعة( الدرجة )حتى األقارب إشراك يجوز ال  -7

  التامة. والسرية التامة الدقة يكفل بما النتائج رصد يةعمل تنظيم  -8

 :التقويم بعملية تتعلق التدريس هيئة لعضو عامة مهنية أخالقيات

 الطالب مع شخصية عالقات إقامة عدم .1

 شخصى بشكل الطالب من مجامالت أو  هدايا أى قبول عدم .2

 واجباتهم ضمن ليست أعمال أو أدوار بأى الطالب تكليف عدم .3

 واألعتراض بالمناقشة يسمح .4

 للديمقراطية نموذجا األستاذ يكون .5

 الخصوصية الدورس اعطاء عن يمتنع .6

 ممكن حد أقصى إلى طالبه يتابع .7

 التدريسية واألساليب والطرق التربوية باألمور دراية على يكون .8

 التعليمية مجتمعه بثقافة دراية على ويكون مادته فى بالمستجدات يلم .9

 أداء مستوى على للخريج جيد مستوى يحقق الذى بالشكل بتدرسيها يقوم التى المادة ىعل الجودة معايير يطبق .11

 المجتمع فى المهنه

 لموضوعات النسبى الوزن ومراعاة المستهدفة التعليمية والنواتج للمقرر العلمى بالمحتوى المحاضرات يقيد .11

 السواء على واالختبارات التدريسية العملية فى  المحتوى

 بالنسبة يراعى حيث العلمية( االساليب ضوء )فى والشفافية والوضوح بالعدالة االمتحانات درجات تقدير يتصف .12

 على اإلجابة عناصر تحدد : المقالية لالسئلة وبالنسبة , الصحيحة لالجابة مفتاح عمل الموضوعية لألسئلة

 (. لالمتحان النوذجية االجابة  )فى عنصر كل على الدرجات وتوزيع السؤال

 االمتحان. جلسات فى واألنضباط والنظام واأللتزام والعدل الدقة عاةمرا .13

 االمتحان. جداول وضع فى الطالب إشراك .14

 التدريس ولغة التقويم لغة تنسيق .15

 الوقت نفس فى والعدل الحزم لتطبيق الفرصة يهيئ بما االمتحانات تنظيم .16
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 االجابة كراسات تصحيح فى الدقة مراعاة .17

 المختلفة التقويم مراحل فى تدريسال هيئة مهنية أخالقيات

 اإلمتحان قبل

 امتحان على لإلجابة الالزمة بالمهارات الطالب توعية .1

 اإللكترونية االمتحانات استخدام على الطالب تدريب .2

 ومراجعته اإلمتحان كتابة .3

 والمعلن المحدد الموعد فى األمتحان طبع .4

 المختص الكلية وكيل أو العلمى القسم يسئر إلى األمتحان تسليم .5

 من موقعة الدرجات هذه تثبت التى األوراق مع الفصلية واألعمال العملى ودرجات السنة أعمال درجات إرسال .6

 القسم. ورئيس المادة استاذ

 . القسم ورئيس الثالثية اللجنة من موقعة الشفهية اإلختبارات درجات إرسال .7

 . أكثر أو آخر زميل مع تدرس ادةالم كانت إذا المحددة الضوابط وضع فى الزمالء مع اإلشتراك .8

 تفوقهم. حسب الطالب مستويات وتقييم تدريسه ماتم مع اإلمتحان مالءمة .9

 لألمتحان. المخصصة الزمنية والفترة األمتحانية المادة كم يتناسب .11

 االتجاهات( و المهارات و المعرفية ) التعلم جوانب كافة األمتحانية المادة تشمل .11

 الرابعة(. الدرجة )حتى ألقاربهم أمتحانات وضع فى لتدريسا هيئة أعضاء إشراك عدم .12

 األمتحانات أثناء

 بهم. الخاصة المقررات إمتحانات عقد أثناء و البدء قبل بالتواجد اإللتزام .1

 وموضوعية. بهدوء معهم والتعامل الطالب مالحظات تقبل .2

 اإلمتحانات. سير أثناء الزمالء مع التعاون .3

 الشفوية. األختبارات نةلج فى الزمالء مع التواجد .4

 التحريرية. األختبارات أثناء اللجان فى الزمالء مع التواجد .5

 به. يقوم من ومعاقبة الغش منع .6

 الشأن. هذا فى الكلية إدارة بتعليمات اإللتزام .7

 االمتحانات بعد

 اإلجابة. كراسة على و سؤال كل درجة أمام التوقيع .1
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 عليها. والتوقيع والحروف باألرقام الكلية الدرجة كتابة .2

 المصححين. كافة جانب من ( األوراق )تصحيح الطالب درجات تقدير .3

 عضو. من أكثر فيه مشترك األمتحان كان إذا فقط به الخاصة األسئلة بتصحيح اإللتزام .4

 .المحدد. الوقت فى المختص للكنترول اإلمتحان أوراق تسليم .5

 اإلجابة. كراسات تصحيح عملية فى الدقة توخى يراعى .6

 التامة. والسرية الدقة يحقق بما الدرجات رصد عمليات تنظيم .7

 بحيادية. قراراتها التخاذ الممتحنيين لجنة على النتائج تعرض .8

 تامة بجدية التظلم بحث مع تظلم أى وجود حال النتائج بمراجعة السماح .9

قويم المستمر و ذلك من أجل يتم عمل تغذية راجعة للطالب حول نتائج الت:عالم الطالب بنتائج التقويم المختلفةأ .11

 تحسين مستواهم االكاديمى بالوسائل األتية:

 ضو هيئة تدريس و تقويم اداء الطالب اثناء التدريب المعملى و االكلينيكى و الميدانى بواسطة ع

 التقويم بواسطة الطالب النظراء .و  التقويم الذاتىو الهيئة المعاونة

  الطالب  علبى تحديد نقاط القوة و نقاط الضعف فىى كىل وسىيلة ويىتم تعريىف الطالىب بهىا و يوقىع

 استمارة التقويم الخاصة بادائة.

  يىىتم تحديىىد الوسىىائل التىىى يتبعهىىا الطالىىب مىىن اجىىل التغلىىب علىىى نقىىاط الضىىعف و منهىىا اسىىتخدام

ض ايام الغياب ) بأعىذار ساعات المعمل المفتوح و اعطائة واجبات و امتحانات تحسينية و تعوي

 مقبولة( من التدريب .

   يقىىوم عضىىو هيئىىة التىىدريس بمراجعىىة االمتحانىىات الدوريىىة المصىىغرة و امتحىىان نصىىف الفصىىل

 الدراسى مع الطالب و تعريفهم باالجابات الصحيحة.

سىخة الورقيىة . اعالن نتائج االمتحانىات النهائيىة علىى موقىع الكليىة و الجامعىة االلكترونىى كمىا يىتم اعىالن الن .11

 الموثقة على لوحة بالكلية.

اعداد كشوف رصد أعمال السنة و كشىوف امتحىانى الشىفوى و العملىى النهىائى و أعتمادهىا مىن كىل أعضىاء  .12

هيئة التدريس و الممتحنين و تعتمد من رئيس القسىم و ذلىك لتوثيقهىا قبىل تسىليمها للكنتىرول المخىتص باعىداد 

 نتائج االمتحانات.

و الكرسات و التاكد من تصحيح كل اجزاء الكراسة و صحة رصد الىدرجات و تجميعهىا و مراجعة الكشوف  .13

التوقيع على ما تم من مراجعات و يتم ادخال الدرجات على الحاسب االلى ليتم اعداد النتائج و طبعتهىا ورقيىا 

 .من قبل الكنترول

راجعىىة ثىىم يقىىوم رئىىيس الكنتىىرول يقىىوم أعضىىاء الكنتىىرول بمراجعىىة الكشىىوف الورقيىىة و اعتمادهىىا لتوثيىىق الم .14

 بمراجعة الكشوف و توثيقها و تسليمها لوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب لمراجعتها و توثيقها .

 .عرض النتائج على عميد الكلية للمراجعة واألعتماد و التوثيق   .15

 عرض نتائج االمتحانات النهائية على مجلس الكلية  لألعتماد و التوثيق .16
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 التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان

يىوم مىن اعىالن  15يقوم الطالب بكتابة طلب ألعادة رصد وتجميع درجاته فى مقىرر أو أكثىر فىى خىالل  -

 النتيجة وتقديمه لرئيس قسم شئون الطالب.

 يتم تجميع الطلبات وتسلم الى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. -

 لفتح الكنترول و المراجعة.توقع التظلمات من عميد الكلية  -

 يقوم وكيل الكلية بمراسلة رئيس الكنترول المعنى ويسلمه نسخة من تظلم الطالب . -

 يقوم رئيس الكنترول باعادة رصد وتجميع درجات الطالب فى المقرر المتظلم من نتيجته. -

 تعرض نتائج التظلمات على عميد الكلية. -

 لشئون التعليم والطالب بنتيجة مراجعة درجات الطالب يقوم رئيس الكنترول بمراسلة وكيل الكلية  -

يقوم وكيل الكلية بأرسال رد رئيس الكنترول على الىتظلم إلىى رئىيس شىئون الطىالب ألتخىاذ الىالزم نحىو  -

 إعالن الطالب بنتيجة التظلم فى خالل أسبوع من تاريخه.

بما حدث و تعرض علىى عميىد  اذا أظهرت دراسة التظلم تغيير فى نتيجة الطالب تكتب مذكرة توضيحية -

الكلية و يتم التعديل عن طريق الكنترول و تعرض بمجلىس الكليىة و فىى هىذه الحالىة  يىتم اعىالن الطالىب 

 عن طريق وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و اتخاذ الالزم.

 يوم على األكثر من تاريخ تقديمه. 15يتم البت فى التظلم فى خالل  -

 بالعلم. يعلن الطالب و يوقع -
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 حقوق ووجبات الطالب 

 

 

 

 

  

  


