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 كمية التربيةلطالب واالمتحانات تقويم النظم ل الميثاق األخالقي

 : مقــــدمة 

ات االمتحانات التى يجب أن توجو وتضبط عمميوالضوابط مجموعة من القيم تحتوي ىذه الوثيقة 
تضع وجميع الفئات المشاركة في تمك العمميات، حيث أعضاء ىيئة التدريس بالنسبة لمسادة التقويم والتقييم و 

، وتكون ممزمة لمجميع  من أجل أو ممنوعاً  مسموحاً  ،أو مرفوضاً  حدودا واضحة قدر المستطاع لما ىو مقبوالً 
ية ألعضاء ىيئة التدريس حدد الواجبات األخالقحيث تتحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين مختمف الطالب.

 وعمالً  ىم ليتمثموا قيم مينتيم وأخالقيا سموكاً ز حفتاتيم ومينتيم وطالبيم ومجتمعيم، و و والييئة المعاونة نحو ذ
فى حياتيم ، وذلك خالل مجموعة من المعايير تصف السموك المتوقع من أعضاء ىيئة التدريس والييئة 

 . وبدرجة عالية من الشفافية طبقين ليا بأمانةالمعاونة عند القيام بعممية التقويم ، م

إعداد ىذه من خالل جامعة بنيا  -بكمية التربية يسعى مشروع تطوير نظم التقويم واالمتحاناتو 
إلى إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح حدود األخالقي لنظم التقويم واالمتحانات الميثاق الوثيقة والتي تسمى 

ومعاونييم  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء الفئاتالمشاركة في عممية التقويم، وأىميم: إدارة الكمية و  تعامل
من سوء المعاممة أو اإلساءة أو الطالب  وتحمي ،لكل طرف حقوقومواد ىذا الميثاق  حفظتبحيث والطالب، 
 االستغالل. 

ترام قواعد نظم التقويم واالمتحانات احمعاونييم ويمزم الميثاق األخالقي أعضاء ىيئة التدريس و ىذا، 
نجازىا ، اإليجابية فى تحقيق أىداف الكمية ورسالتيا التربويةالفاعمة و والمشاركة  إضافة إلى تنفيذ التكميفات وا 

 . الكميةفي الوقت المحدد ليا والتعاون والعمل بروح الفريق داخل 

 ماهية الميثاق األخالقي :ــ
بالنسبة التقويم واالمتحانات  اتعممينظم و مجموعة من القيم والضوابط  التي توجو وتضبط ىو 

ضع حدودًا واضحة بين ما ىو مقبول أو مرفوض، وتكون ممزمة تو ،ياألعضاء ىيئة التدريس والمشاركين في
 جميع لتحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين الطالب.مل

 :ــاألخالقيالميثاق إعداد منطمقات 

 :التاليةفي ضوء المنطمقات  الميثاق األخالقي أعد 
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 .والئحتو التنفيذية وتعديالتو م1971( لسنة 99رقم )تنظيم الجامعات قانون -1
المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كميات التربية والتي أقرتيا الييئة القومية لضمان جودة  -1

 .1111( لعام 111األول، والتي تبنتيا الكمية في مجمسيا رقم )التعميم واالعتماد، اإلصدار 
معايير ضمان جودة التعميم الجامعي والتي أصدرتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد،  -1

 .1119اإلصدار الثاني، 
 لعميا(.الدراسات ا، الميسانس والبكالوريوس مرحمتيالالئحة الداخمية لكمية التربية جامعة بنيا )  -9
وىي) قيم الجودة الشاممة، تطوير رأس المال لجامعة بنيا، اإلستراتيجية ةخطالالقيم الواردة في  -5

 . (الفكري، اإلدارة باإلنجاز، اإلبداع/ االبتكار ، اإللتزام والمحاسبية، التفاعل والمشاركة المجتمعية
تيا اإلستراتيجية وىي )االىتمام القيم الحاكمة لمعمل بكمية التربية / جامعة بنيا والواردة في خط -6

بالمستفيد، الدقة في اإلنجاز، األمانة في األداء، الشفافية في التعامل، التعاون والمشاركة المجتعية، 
 اإلبداع/ االبتكار، التميز والمنافسة(.

 
 المعنيون بالميثاق األخالقي:ــ

 .أ.د/ عميد الكمية .1
 .الطالب التعميم  أ.د/ وكيل الكمية لشئون .1
 .العميا والبحوث لدراسات لشئون اأ.د/ وكيل الكمية  .1
 . واالعتماد وحدة ضمان الجودةأعضاء  .9
 األكاديمية.رؤساء األقسام السادة  .5
 .ىمو أعضاء ىيئة التدريس ومعاون .6
 .رؤساء وأعضاء الكنتروالت .7
 .نو ن والمالحظو ن في سير االمتحانات والمراقبو األعضاء المشارك .8
 .االختبارات بالكميةطباعة قائمون عمى ال .9

 .تطوير نظم التقويم واالمتحانات مركزأعضاء  .11
 .الطالب .11
 أولياء األمور. .11
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 أهمية الميثاق األخالقي:ــ
 ن االلتزام بالميثاق األخالقي يسهم في :ــإ

 توفير وثيقة مرجعية لممساءلة والمحاسبية لممشاركين في عمميات التقويم واالمتحانات.  .1
 بيا. والمعنييناالمتحانات ات التقويمو عممينظم و فيالمشاركين  لدىتحقيق الرضا  .1
 .االمتحانات والتقويماتعممينظم و تنمية الشعور بالعدالة والمصداقية من خالل  .1
 .االمتحاناتاتالتقويم و واألخالقي لممشاركين في عممي المينياالرتقاء بمستوى األداء  .9

 
 التقويم واالمتحاناتلمشاركين في عمميات كافة الأخالقيات عامة 

 عمميات التقويم واالمتحانات االلتزام بــ :نظم و يجب عمى المشاركين في 
 عمميات التقويم واالمتحانات.نظم و مراحم كافةفي و الموضوعية األمانة والسرية الدقة و االلتزام ب .1
 واالمتحانات.مراعاة الشفافية والعدالة والوضوح في جميع مراحل نظم وعمميات التقويم  .1
 .تجنب إقامة عالقات شخصية مع الطالب .1
 .تجنب قبول أية ىدايا أو مجامالت .9
 رب حتى الدرجة الرابعة.االمشاركة في أعمال االمتحانات في حالة وجود أق عدم .5

 
 :أخالقيات خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 :ــ؛ يجب االلتزام بــباإلضافة إلي ما سبق
 الطالب بأية أعمال ليست ضمن واجباتيم. تجنب تكميف .1
 .يمبنتائج و إعالميمالمستمر لمطالب  بالتقويمااللتزام  .1
الفصمية والشفيية وأعمال السنة بطرق  االمتحاناتإعالم الطالب بتوزيع درجات المقرر ومواعيد  .1

 .وفقًا لتوصيف المقرر الكترونيًا( في بداية الفصل الدراسي –مختمفة )ورقيًا 
 . عنياوطرق اإلجابة  لؤلسئمةعمى األنماط المختمفة  الطالب تدريب .9
 بالتنسيق مع القسم األكاديمي ن لمحرمان من االمتحاناتيالحرص عمى متابعة الطالب المعرض .5

 . المختص
 .تجنب إعطاء الدروس الخصوصية .6
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ومعاونيهم قبل باإلضافة إلى ما سبق يتناول الجزء التالي األخالقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 
 : واثناء وبعد االمتحانات

 قبل االمتحان:ــومعاونيهم  أخالقيات خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس 
اختبار موحد لجميع الشعب لمفرقة الواحدة في حالة قيام إعداد عند التعاون بين أعضاء ىيئة التدريس .1

 تدريس نفس المقرر.بأكثر من عضو 
وخاصة األوراق  لالمتحانعدد األسئمة مع الزمن الفعمي المخصص  مناسبةااللتزام بمراعاة  .1

 االمتحانية التي تتضمن أكثر من فرع.
 االلتزام بمعايير جودة الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون. .1
 قبل موعد االمتحان بوقت كاف.وكتابتو بشكل واضح ومراجعتو وطباعتو  االختبارإعداد االلتزام ب .9
تسميم درجات األعمال الفصمية والعممية والشفيية معتمدة قبل بداية االمتحانات النيائية الحرص عمى  .5

 بوقت كاف.
 

 أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحان:ــأخالقيات خاصة ب
 .ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء فتح مظروف األسئمة وأثناء عقد االمتحان .1
 ات.أثناء إجراء االمتحانمع الطالب  في التعاملالجانب اإلنساني مراعاة  .1
 في ىذا الشأن.الكمية التأكيد عمى منع الغش وااللتزام بتعميمات إدارة  .1
 .والعممية االلتزام بالمشاركة الفعالة في لجان االختبارات الشفيية .9

 
 

 أخالقيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بعد االمتحان:ــ
 .عند التصحيح والموزع عميو الدرجاتاإللتزام بنموذج اإلجابة المعد مسبقا  .1
 . المحددو االنتياء منو في الوقت تصحيح األوراق االمتحانية داخل الكمية االلتزام ب .1
 التصحيح والرصد. تيمراعاة الدقة والموضوعية في عممي .1
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لمكمية/ عمى الموقع االلكتروني لرفعو نموذج اإلجابة التفصيمي والموزع عميو الدرجات االلتزام بتسميم  .9
 الجامعة عقب االنتياء من االمتحان مباشرة.

السمبية موضحًا بو نسب النجاح والنقاط اإليجابية و  ،االختبارإعداد تقرير عممي عن نتائج االلتزام ب .5
 .( والوارد في دليل االعتماد لمؤسسات التعميم العالي16ذج رقم )مو ، وفقًا لمنوخطط التحسين

 
 خاصة بعميد الكمية:  تأخالقيا

 :ــيجب عمى عميد الكمية االلتزام بما يمي ما سبق إلىباإلضافة 
 –زمنية لمعام الدراسي موضحًا بيا مواعيد االمتحانات بوسائل مختمفة )ورقيًا الخريطة إعالن ال .1

 الكترونيًا(.
 معايير محددة.النظام والمراقبة لالمتحانات وفق تشكيل لجان  .1
 والمساواة بين الطالب المحالين لمجالس التأديب.مراعاة العدالة  .1

 
 الدراسات العميا والبحوث: /أخالقيات خاصة بوكالء الكمية لشئون التعميم والطالب 

 :ــيجب اإللتزام ب باإلضافة إلى ما سبق
 في ضوء مقترحاتيم.عمى الطالب وتعديميا جداول االمتحانات عرض الحرص عمى  .1
 (.الكترونيا -ضوابط االمتحانات لمطالب بوسائل مختمفة)ورقياً تعميمات و إعالن االلتزام ب .1
ل ييلتس (الرعاية الصحية.....وغيرىا -المساحة المناسبة –اإلضاءة  –)التيوية  تييئة البيئة المناسبة .1

 أداء الطالب لالمتحانات.
عالنيا )ورقيًا  .9 الكترونيًا(  –تحديد آلية واضحة لفحص تظممات الطالب من نتائج االمتحانات وا 

عال  الطالب بنتائج الفحص. موا 
عالم سجن.....وغيرىا( تتناسب مع حالتيم و  -والدة–توفير لجان لمحاالت الخاصة )مرضية  .5 ا 

 أداء االمتحان بوقت كاف التخاذ الالزم.موعد قبمبيا الكنتروالت 
 أخالقيات خاصة برؤساء األقسام: 

 :ــيجب اإللتزام بما يمي باإلضافة إلى ما سبق
التأكيد عمى إعالم جميع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم عمى ضرورة مراعاة المواصفات الفنية لمورقة  .1

 االمتحانية من حيث الشكل والمضمون.
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 متابعة حسن سير االمتحانات الشفيية والعممية بالقسم واعتماد نتائجيا. .1
الجودة واالعتماد والخطط مناقشة تقارير المقررات المعدة وفقًا لمنموذج الوارد من ىيئة ضمان  .1

 .التصحيحية ليا
 

 : رؤساء وأعضاء الكنتروالت أخالقيات خاصة ب
 :ــيجب اإللتزام بما يمي باإلضافة إلى ما سبق

 توزيع العمل عمى أعضاء الكنترول وفق معايير محددة. .1
 .مع مراعاة الدقة واألمانة والسرية سرعة انجاز أعمال الكنترول .1
 التعامل مع المواقف الطارئة أثناء سير االمتحان. توخي اليدوء والحزم في .1

 
 السادة المالحظين والمراقبين والعمال:ـبأخالقيات خاصة 

 باإلضافة إلى ما سبق من األخالقيات العامة يجب:
تجنب  –االلتزام بالقواعد المنظمة لعممية االمتحان والتقويم ، مثل )تجنب استخدام الموبايل  .1

 الخ....(. -اليدوء داخل المجانتوفير -عدم التدخين -التحدث مع اآلخرين
 اء أداء االمتحان.نمراعاة الجوانب االنسانية في التعامل مع الطالب أث .1
 ضرورة التواجد داخل لجان االمتحانات قبل موعد بدء االمتحان بوقت كاف. .1

 
 
 

 أخالقيات خاصة بمركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات:ـ
 ما سبق من األخالقيات العامة يجب االلتزام بما يمي:باإلضافة إلى 

 –الحيادية  –السرية  –اختيار القائمين عمى بنوك األسئمة وفقًا لمعايير محددة مثل )األمانة  .1
 الخ....(. –الموضوعية  –االلتزام 

 التعاون مع أعضاء ىيئة التدريس في تطوير بنوك األسئمة. .1
وعمميات التقويم بعد كل فصل دراسي وتحميل النتائج  الحرص عمى قياس رضا الطالب عن نظم .1

 لالستفادة منيا في تطوير وتحسين نظم وعمميات التقويم.
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 أخالقيات خاصة بالطالب:ــ

 :المنظمة لعممية االمتحان والتقويم، مثلوالتعميمات يجب عمى الطالب االلتزام بالقواعد 
 الحضور إلى مقر لجنة االمتحان في الموعد المحدد. .1
 عدم إثارة الشغب والضوضاء أثناء سير االمتحان. .1
 االلتزام بحسن الخمق في التعامل مع المالحظين والمراقبين. .1
 أو الشروع فيو. تجنب الغش .9
 .أثناء االمتحانات تجنب استخدام الموبايل .5
 داخل لجنة االمتحان، ... وغيرىا. عدم التدخين .6

 

 الدراسات العميا والبحوث:

 : يالبحوث في اإلطار األخالقأوال: أهداف إجراء 

 اسيام البحث العممي في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية األداء التربوي. -1
 اتفاق وسائل البحث العممي مع مبادئ األخالق والقيم التربوية والمجتمعية. -1
تعارض فروض البحث ومخرجاتو مع اإلطار األخالقي ومبادئ حماية اإلنسان والمجتمع  عدم -1

 التربوي.

 ثانيا: قيم وأخالقيات البحث العممي:

 األمانة العممية : وتشمل: . أ
احترام الممكية الفكرية لآلخرين من خالل التوثيق الدقيق لممصادر التي استقى منيا الباحث معموماتو  .1

 منيجية معترف بيا. وبياناتو وفق أصول
دانة اإلحتيال العممي المتعمد . .1  جمع البيانات بدقة ودون تحيز من الباحث وا 
 تجنب الغش العممي مثل االختالق ، التزييف، اإلنتحال. .1
 استخدام المراجع األصمية واألصيمة. .9



 كلية التربية 
 

نظم التقويم واالمتحانات لطالب كمية التربية لالميثاق األخالقي   Page 8 

 

 البحث بجدية وحيادية وضمير فعال. .5
قا لؤلعراف والتقاليد إعداد البحث طباشترك مع الباحث في من ايضاح الجيد الذي قام بو كل  .6

داريا.  األكاديمية عمميا وماليا وا 
 الموضوعية والتجرد من االعتبارات الشخصية عند إجراء عممية التقييم . .7
عند التعامل مع الزمالء في أداء األعمال العممية والمشاريع البحثية مع  لتعبير بحرية ومصداقيةا .8

 تقبل أراء ونقد اآلخرين.
 إضافة اسم أو اسماء لباحثين لم يشتركوا فعميا في اجراء البحث العممي.عدم  .9
الممولة من الصناديق الخاصة أو التمويل الدولي  أو المشاريع األمانة المالية: في حالة البحوث . ب

 يجب:
 في بروتوكول البحث . كما استخدام الدعم المالي  .1
 ونيائية دقيقة.توثيق أوجو الصرف وتقديم تقارير مالية دورية  .1
 . أو المشروع العممي من خالل جيات محايدةتحكيم البحث  .1
إلجراء البحوث فيما خصص لو من ميزانية وأوجو  المتوفرةالتصرف في الموارد المالية واإلمكانات  .9

 الصرف فقط.
اقرار مكافأة الباحثيين مسبقا ويكون متفق عمييا وعمى أسموب صرفيا مع الجية الممولة لممشروع  .5

 لبحث.ا
اإللتزام بضوابط تمويل البحوث مثل استبعاد األشخاص الذين ليم عالقة بالجيات الممولة والداعمة  .6

لمبحث ، وضع خطة واضحة األىداف واإلجراءات والحدود واألىمية لمبحث الممول ، المتابعة 
 المالية. بالجوانبالمستمرة لما تم انجازه ، تشكيل لجان لمراجعة ومتابعة الحاالت المتعمقة 

 ثالثا: األخالقيات المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس:

 وتشجيعيم عمى بناء شخصية عممية متميزة. الباحثينبث الثقة في نفوس  .7
 .الباحثتجنب الخمط بين المصمحة الشخصية لممشرف ومصمحة  -1
 عند اإلشراف عمى الرسائل الجامعية.لمسادة المشرفين مراعاة التخصص الدقيق  -1
 الطالب بما ىو مفيد في بحثو.مداد إ -1
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تقديم تقارير نصف سنوية لمتابعة أداء الطالب وعرضو عمى مجمس القسم بحيث تتصف بالشفافية  -9
 والموضوعية والمصداقية.

 المتخصصين.والحكم عمى الرسالة من السادة اختيار لجنة المناقشة  -5
 حية الرسالة لممعايير الجامعية. الحكم عمى صالالمناقشة و مراعاة المراجعة الدقيقة من جانب لجنة  -6
مراعاة المعايير األكاديمية المرجعية لبرامج الدراسات العميا وتوصيف البرامج والمقررات المعتمدة  -7

 والموثقة عند اجراء عممية التقويم.
 متابعة كل ما ىو جديد في نظم التقويم وتطبيقيا عمى الطالب. -8
تقويم اإللتزام باألمانة العممية في عرض الحديث والجديد من المحتوى العممي بما ينعكس عمى  -9

 لطالب.ا

 

 متابعة تنفيذ الميثاق األخالقي :

 تتابع إدارة الكمية تنفيذ بنود الميثاق األخالقي كل فيما يخصو. -1
 الجامعات في ىذا الشأن. في حالة مخالفة بنود الميثاق األخالقي لمتقويم يتم الرجوع لقانون تنظيم -1

 

 :المصادر

 الميثاق األخالقي لجامعة االسكندرية. -1
دليل الميثاق األخالقي ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ، كمية اليندسة ، جامعة  بور سعيد،  -1

1119. 
الميثاق األخالقي الخاص بنظم تقويم الطالب واالمتحانات ، كمية التمريض، جامعة الزقازيق ،  -1

1119. 
 .1119الميثاق األخالقي الخاص بنظم تقويم الطالب واالمتحانات ،  جامعة المنيا ،  -9
 .1111الميثاق األخالقي الخاص بنظم تقويم الطالب واالمتحانات ، كمية اآلداب، جامعة بنيا ،  -5
 .والئحتو التنفيذية م وتعديالتو1971( لسنة 99قانون تنظيم الجامعات رقم ) -6
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 لكمية التربية جامعة بنيا ) مرحمتي الميسانس والبكالوريوس، الدراسات العميا(.الالئحة الداخمية  -7


