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  التدريس هيئة ألعضاء األخالقي امليثاق
 متحاناتاإل و لطالبل تقويموال القياس بنظم اخلاص

  مقدمة:
 يجب التى العليا واألخالقيات القيم من مجموعة الميثاق هذا يعتبر
 التدريس هيئة ألعضاء التقويمو  القياس عملية وتضبط توجه أن

 أو مرفوض أو مقبول هو لما المستطاع قدر واضحة حدودا   وتضع
طار لمهنيةا العالقة إطار في ممنوع أو مسموح  داخل العمل وا 
 .الجامعة

ر التي العملية هو والقياس  بالنسبة المتعلمين أداء بها ُيَقدَّ
 أو مالئمة أداة بإستخدام المختلفة والسمات والمهارات للمعارف
 تقـدير فيها يتم التي العـملية هو التقييم بينما ،مناسب مقياس
 طرق  أو المتعـلمين لمستوى  والضعـف القوة نواحي ومعـرفة قيمة،

صدار التدريس  ،متنوعة وأدوات طرق  باستخدام عليها حكم وا 
 وتفسير البيانات لجمع منظمة منهجية عملية هو التقويم وأخيرا  
 البرامج أو بالطالب تتعلق أحكام إصدار إلي يؤدي بما األدلة
تخاذ التربوي  العمل توجيه في يساعد  في المناسبة اإلجراءات وا 
 .ذلك ضوء



 

 

 هذا خالل من أسوان بجامعة والتقويم القياس مركز يسعىو
 مع التعامل حدود وتوضح تحكم وأسس قواعد إرساء إلى الميثاق
 الكليةو  والطالب، ،المعاونة الهيئةو  ،التدريس هيئة أعضاء

 من وتحميه حقوقه طرف لكل تحفظ بحيث والمجتمع والجامعة
 ستغالل.اإل أو اإلساءة أو المعاملة ءسو 

 معالجة في عليه عتماداإل يمكن مساندة وثيقة الميثاق ذاه ويعتبر
 بين تقع قد لتيا التقويمو  القياس بنظم المتعلقة القانونية القضايا
 فى والوحيدة األولى لوثيقةا عتبارهاإ يمكن وال ،المختلفة األطراف

 بنظم الخاص التدريس هيئة ألعضاء األخالقي الميثاق نأل  ذلك
 التدريس ئةهي ألعضاء األخالقية الواجبات يحدد التقويمو  القياس
 داخل ومجتمعهم بهموطال ومهنتهم ذاتهم نحو المعاونة والهيئة
 سلوكا   وأخالقها مهنتهم قيم مثلوالي ويحفظهم ،الجامعة وخارج
 تصف المعايير من مجموعة خالل من وذلك ،حياتهم فى وعمال  
 عند المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء من المتوقع السلوك
 .بأمانة لها مطبقين ،التقويمو  القياس بعملية القيام

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء األخالقي الميثاق زمويلُ 
 والمشاركة ،والطالب متحاناتإلل والتقويم القياس نظم قواعد حترامإ

 إلى إضافة ،التربوية ورسالتها الكلية أهداف تحقيق فى اإليجابية



 

 

نجازه التكليفات تنفيذ  والعمل والتعاون  لها المحدد الوقت في اوا 
 .الجامعي الحرم داخل الواحد لفريقا بروح

  األخالقي: امليثاق أهمية
  صارمة أخالقية بمواثيق لتزاماإل. 
 دليل بمثابة ويكون  الجميع به يلتزم أخالقي ميثاق وجود 

 سلوك حول خالفات ظهور عند خاصة الجميع به يسترشد
 .معين

 هيئة عضاءوأ الطالب تشعر التى العمل بأخالقيات اإللتزام 
 .بالنفس بالثقة التدريس

  الرضا زيادة فى يسهم بما لالعم بأخالقيات لتزاماإل 
 .اإلجتماعى

  بدرجة المخاطر ضد يؤمنها بما الجامعة في األخالقي لتزاماإل 
 .كبيرة
 األخالقي: بامليثاق املعنيون

  الجامعة إدارة 
 الكلية عمـــيد 
  والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل السيد 
 والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل السيد 
  األقسام رؤساء السادة 



 

 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء   
 الكنتروالت وأعضاء رؤساء 
 ( والتسلم التسليم لجان ) متحاناتاإل سير لجنة أعضاء 
  متحاناإل لجان ساءرؤ 
  والمالحظون  المراقبون 
  ( .... ، الطباعةب القائمون  ) بالكلية العاملون 
 األمور أولياء 
 بالكليات وحداتوال الجودة ضمان مركز 
 بالكليات والوحدات والتقويم القياس مركز 

 التنفيذ: على القائمون
 الجامعة إدارة 
 الكلية عمـــيد 
 والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل السيد 
 والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل السيد 
 األقسام رؤساء السادة 
 بالكليات والوحدات الجودة ضمان مركز 

  



 

 

 :اجلامعة ألستاذ األخالقية ئسئوليةامل 
 وغير الرسمية األخالقية بالمعايير سلوكه في ملتزما   يكون  أن .1

 المجتمعب السائدة والثقافة األديان من المنبثقة الرسمية
 المناسبة الظروف وتهيئة طالبه تربية في بجدية يسهم .2

 صحيحا   نموا   والخلقي المعرفي هملنمو 
 :الجامعي ألستاذل األساسية والسلوكيات المسئوليات 

 التقييم بنتائج إفادتهم مع للطالب الدوري  أو المستمر التقييم .1
 أو المسار حيحتص في منها ستفادةلإل المرتدة( )التغذية
 الحالة حسب تدعيمه

 قييمالت بنتائج المختص الكلية وكيل أو العلمى القسم إخطار .2
 على البالط وضع ) مثل ،ذلك تستوجب التي الحاالت في

 من أخيرة فرصة الطالب اء)إعط أو األكاديمى( اإلنذار قائمة
 الخارج(

 تفوقهم حسب الطالب مستويات فرز في العدل تطبيق مراعاة .3
 يتم ما مع متمشيا   ليكون  متحاناإل وضع في الجودة وكذلك
 تدريسه

 متحاناإل جلسات في نضباطواإل  النظامب تزاملواإل  الدقة مراعاة .4
 األستاذ عليها يشرف التى

 فيه عشر ي أو به يقوم من ومعاقبة باتا   منعا   الغش منع .5



 

 

 في والعدل الحزم تطبيقل الفرصة يهئ بما متحاناتاإل تنظيم .6
 الوقت نفس

 متحاناتإ في الرابعة( الدرجة )حتى ألقاربا إشراك يجوز ال .7
 .عليها شرافاإل أو قاربهمأ

 والسرية التامة الدقة يكفل بما النتائج رصد عملية تنظيم .8
 التامة.

 هيئة عضو بها يتحيل أن يجب والتي بالتقويم الخاصة مهنيةال لخقايياتاأل

 :التدريس

 الطالب مع شخصية عالقات إقامة دمع .1
 شخصى بشكل الطالب من مجامالت أو هدايا أى قبول عدم .2
 ضمن ليست أعمال أو دوارأ بأى الطالب تكليف عدم .3

 واجباتهم
 عتراضواإل بالمناقشة يسمح .4
 للديمقراطية نموذجا   األستاذ يكون  .5
 الخصوصية الدورس عطاءإ عن يمتنع .6
 ممكن حد أقصى إلى طالبه يتابع .7
 واألساليب والطرق  بويةالتر  باألمور دراية على يكون  .8

 التدريسية
 مجتمعه بثقافة دراية ىعل ويكون  مادته فى بالمستجدات يلم .9

 التعليمية



 

 

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

 المجتمع
 التعليمية والنواتج للمقرر العلمى بالمحتوى  المحاضرات يربط .11

 فى  محتوى ال لموضوعات النسبى الوزن  ومراعاة المستهدفة
 السواء على ختباراتواإل التدريسية العملية

 ضوء )فى وشفافية ووضوح بعدالة متحاناتاإل درجات يقدر .12
 الموضوعية لألسئلة بالنسبة يراعى حيث ،العلمية( ساليباأل

 المقالية سئلةلأل وبالنسبة الصحيحة، جابةلإل مفتاح عمل
 كل على الدرجات وزعيو  السؤال على اإلجابة عناصر حددي

 (متحانلإل جابةاإل نموذج )فى عنصر
 جلسات فى نضباطواإل  والنظام لتزامواإل  والعدل الدقة يراعي .13

 نمتحااإل
 االمتحان جداول وضع فى الطالب يشارك .14
 التدريس ولغة التقويم لغة ينسق .15
 فى والعدل الحزم تطبيقل الفرصة يهيئ بما متحاناتاإل ينظم .16

 الوقت نفس
 االجابة كراسات تصحيح فى الدقة يراعي .17

 
 



 

 

 :التدريس هيئة لعضو المختلفة التقويم بمراحل الخاصة مهنيةال لخقايياتاأل

 متحانإلا على لإلجابة الالزمة بالمهارات الطالب توعية .1
 لزم اذا اإللكترونية متحاناتاإل ستخدامإ على الطالب تدريب .2

 األمر
 ومراجعته اإلمتحان كتابة .3
 والمعلن المحدد الموعد فى متحاناإل طبع .4
 الكلية وكيل أو العلمى القسم يسئر  إلى متحاناإل تسليم .5

 المختص
 الفصلية واألعمال العملى ودرجات السنة أعمال درجات إرسال .6

 المادة ستاذأ من موقعة الدرجات هذه تثبت التى األوراق مع
 القسم ورئيس

 الممتحنين لجة من موقعة الشفهية اإلختبارات درجات إرسال .7
 القسم ورئيس

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

 الطالب مستويات تقييمو  ،تدريسه تم ما مع اإلمتحان مالءمة .9
 تفوقهم حسب

 المخصصة الزمنية الفترة مع متحانيةاإل المادة كم يتناسب .11
 متحانلإل



 

 

 المعارف) التعلم نواتج كافة متحانيةاإل المادة تشمل .11
 تجاهات(اإل  و لمهاراتاو 
 متحاناتإ وضع فى التدريس هيئة أعضاء شراكإ عدم .12

 عليها اإلطالع أو الرابعة( الدرجة )حتى ألقاربهم

 المقررات إمتحانات قدع أثناءو  البدء قبل بالتواجد اإللتزام .1
 بهم الخاصة

 وموضوعية بهدوء معهم والتعامل بالطال مالحظات تقبل .2
 اإلمتحانات سير أثناء الزمالء مع التعاون  .3
 الشفوية ختباراتاإل لجنة فى الزمالء مع التواجد .4
 التحريرية ختباراتاإل أثناء لجانال فى الزمالء مع التواجد .5
 به يقوم من ومعاقبة الغش منع .6
 الشأن هذا فى الكلية إدارة بتعليمات اإللتزام .7

 اإلجابة كراسة وعلى سؤال كل درجة أمام التوقيع .1
 عليها والتوقيع والحروف باألرقام الكلية الدرجة كتابة .2
 كافة جانب من األوراق( )تصحيح الطالب درجات ديرتق .3

 المصححين



 

 

 متحاناإل كان إذا فقط به الخاصة ألسئلةا بتصحيح اإللتزام .4
 عضو من أكثر فيه مشترك

 المحدد الوقت فى المختص للكنترول اإلمتحان أوراق تسليم .5
 للكلية اإللكترونى الموقع ىعل لتحميله اإلجابة نموذج إرسال .6

 متحاناتاإل ءجراإ بعد
 اإلجابة كراسات تصحيح عملية فى ةالدق توخى يراعى .7
 التامة والسرية الدقة يحقق بما تالدرجا رصد عمليات تنظيم .8
 بحيادية قراراتها تخاذإل  الممتحنيين لجنة على النتائج ضتعر  .9

 التظلم بحث مع تظلم أى وجود حال النتائج جعةبمرا السماح .11
 تامة بجدية

  



 

 

 الدليل إعداد جلنة

 الكلية اإلسم

 الرتبية كلية  جرجس عزيز كمال اندي /د.أ
 األداب كلية القاسم ابو الصغري دمحم /د
 التمريض كلية شعبان املويل جاد انتصار /د
 التمريض كلية دايب دمحم ثناء /د
 الطبيعية واملوارد الزراعة كلية الرشيد عبد مجال خالد /د

 

 الدليل مراجعة جلنة

 الكلية اإلسم

 الرتبية كلية  عالم هللا عبد عمر أمحد حسن /د.أ
 التمريض كلية داود دمحم أمل /أ.د
 الطبيعية واملوارد الزراعة كلية دايب احلميد عبد ايسر /أ.د
 األداب كلية اجمليد عبد علي سارة /د
 التمريض كلية أنور هبيج دعاء /د

 



 

 

  احملتويات

 الصفحة الموضوع

 1 مقدمة
 3 األخالقي امليثاق أمهية

 3 واالمتحاانت التقومي بنظم األخالقي ابمليثاق املعنيون
 4 التنفيذ على القائمون
 5 اجلامعة ألستاذ األخالقية املسئولية

 5 اجلامعي لألستاذ األساسية والسلوكيات املسئوليات
 عضو هبا يتحلي أن جيب واليت ابلتقومي اخلاصة املهنية األخالقيات

 التدريس هيئة
6 

 هيئة لعضو املختلفة التقومي مبراحل اخلاصة املهنية األخالقيات
 التدريس
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 11 الدليل عدادإ جلنة
 11 الدليل راجعةم جلنة

 
 


