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 أ.د/ هـــانــــي يـــــوســــــف حــــســـــن .

 د/ مــحــمـــد أبـــــو الـعــــــز نـــايــــــل .

 د / أحــمــــــد عـــاطـــــــف مــــــــــراد .

 د/ حــــيــــدر تـــوفـــيـــــق عــبـــــد هللا .

 بـــــــردان .د/ مــحــمـــد فـــــــــوزي الـــ

 

 .عــــمــــــار فــتــــحـــي مـــــوســـــــىد/ 
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 . و دوليا   و عربيا   مركز القياس والتقويم بجامعة مدينة السادات متميز إقليميا  
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 تطوير منظومة القياس والتقويم لتطوير األداء المستمر بجامعة مدينة السادات وفقا للمعايير        

لتعظيم استفادة المجتمع المحيط بقدرات و إمكانيات أبنائه  و دوليا   وعربيا   المعترف بها متميز إقليميا  

 من الطالب و الخريجين .
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 : يهدف المركز إلى : لمركز أهداف  

 سين منظومة التعليم بالجامعة .القياس والتقويم كأحد مداخل تحنشر ثقافة القياس والتقويم ورفع مستوى الوعي بأهمية تطوير عمليات  •

 .والعاملينعضاء هيئة التدريس والطالب أتدريبية للسادة  عقد و تنفيذ دورات •

 . اإلحصائي ليلالتحالفنية و إجراء الدراسات و اإلستشاراتتقديم  •

رجات العملية التعليمية من خالل انشاء النتائج واستثمارها في تطوير وتحسين مخدعم الكليات لتطوير آليات تقويم الطالب واالمتحانات وإعالن  •

 وحدات القياس والتقويم .

 دعم الكليات فى انشاء وحدات للقياس و التقويم بها. •

 تي تتبناها الكليات .إعداد أدلة للضوابط والمعايير الالزمة لضمان جودة عمليات القياس والتقويم في ضوء المعايير األكاديمية القياسية ال •

 المعاونة بالكليات المختلفة في مجال القياس والتقويم . التدريس والهيئة تدريب أعضاء هيئة •

 توفير احتياجات الكليات من الخبراء المتخصصين في مجال القياس والتقويم . •

 لكليات .ايير االكاديمية للبرامج الدراسية في اإعداد وتحديث بنوك األسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمع •

 متابعة ضمان جودة وتطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالكليات . •

 تقديم الدعم الفني للكليات لمراجعة أساليب وأدوات التقويم ونتائج االمتحانات . •

 وتقويم الطالب واالمتحانات بالكليات .متابعة مؤشرات قياس رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول نظم القياس  •

عداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اعمال األمتحانات و إعداد خطط تنفيذية لإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف و التأكيد على ة و امراجع •

 تعزيز نقاط القوة.

 لجامعة و خارجها.تقديم األستشارات الالزمة فى المجاالت األحصائية و القياس و التقويم داخل ا •

 تحقق معايير جودة األداء لدى جميع عناصر العملية التعليمية. لتعليمية من خالل قياس مدىالتقويم المستمر للعملية ا •

 تبنى نظم تقويم للطالب باستخدام اساليب تربوية و تكنولوجيا حديثة. •

 تطوير األداء المستمر عن طريق ميكنة القياس والتقويم. •
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 مــقـــدمـــة : -1

تدريس عند القيام بعملية تقويم الطالب ومن ثم يجب أن يلتزم بها أعضاء هيئة ال التي واألخالقيات والضوابطيعد الميثاق بمثابة مجموعة من القيم  

مسموحا أو ممنوعا فى إطار العالقة المهنية وإطار العمل داخل الكلية.  لذا تسعى وحدة القياس  مرفوضا،تضع حدودا واضحة ومحددة لما هو مقبوال أو 

هيئة  الطالب وأعضاءء قواعد وأسس تحكم وتوضح حدود التعامل مع من خالل هذا الميثاق إلى إرسا ري جامعة مدينة الساداتالبيطالطب والتقويم بكلية 

ات تالى تحدد الواجبالتدريس والكلية والجامعة والمجتمع والعاملين بالكلية بحيث تحفظ لكل طرف من هذه األطراف حقوقه وتحقق مبدأ العدالة والشفافية. وبال

من خالل وضع مجموعة من المعايير واألسس  لديهم وذلكية من اجل تنمية القيم المهنية واألخالقية األخالقية العضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكل

واالمتحانات واعد نظم التقويم أعضاء هيئة التدريس باحترام ف األخالقييلزم الميثاق  والطالب. لذاالتى توضح السلوك المتوقع من أعضاء هيئة التدريس 

 والعمل بروح الفريق. إلى التعاون  باإلضافةورسالتها الجامعة ق أهداف اإليجابية فى تحقي والمشاركة

طراف المختلفة ، واالمتحانات التي قد تقع بين األ -ويعتبر هذا الميثاق وثيقة مساندة يمكن االعتماد عليه في معالجة القضايا القانونية المتعلقة بنظم التقويم 

عضاء هيئة التدريس الخاص بنظم التقويم واالمتحانات يحدد الواجبات األخالقية ألة في ذلك ألن الميثاق األخالقي وال يمكن اعتبارها الوثيقة األولى والوحيد
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حفظهم ليتمثلوا قيم مهنتهم وأخالقها سلوكا وعمال ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو ذاتهم ومهنتهم وطالبهم ومجتمعهم داخل وخارج الجامعة ، وي

ها ، وذلك خالل مجموعة من المعايير تصف السلوك المتوقع من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند القيام بعملية التقويم ، مطبقين ل في حياتهم

 بأمانة .

تحقيق أهداف الكلية ورسالتها  رام قواعد نظم التقويم واالمتحانات والمشاركة اإليجابية فيويلزم الميثاق األخالقي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة احت

 يفات وانجازها في الوقت المحدد لها والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد داخل الحرم الجامعي .لالتربوية إضافة إلى تنفيذ التك

 : للقياس والتقويم األخالقي مفهوم الميثاق -2

توجه وتضبط نظم وعمليات التقويم واألمتحانات  والمعايير التيوالضوابط  القيةاألخمن القيم والتوجهات  عن مجموعةنه عبارة بأى اق االخالقيعرف الميث

الطالب. أى ساواة والشفافية بين واضحة بين ما هو مقبول أو مرفوض وتكون ملزمة للجميع من أجل تحقيق العدالة والم ألعضاء هيئة التدريس وتضع حدودا  

لقواعد الالزمة يحقق الميثاق األخالقى ا وبالتالي يجب() بأسلوبضاء هيئة التدريس الى اإللتزام بها وتصاغ عوأالجامعة نه بمثابة مجموعة القيم التى تسعى أ

 المرغوب وغير المرغوب أيضا. للتعامل مع السلوك
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 : والتقويم وضع دليل ألخالقيات القياسأهمية  -3

والتقويم خالقية التى يلتزم بها جميع االطراف المشاركة فى عملية القياس ير األيم فى وضع مجموعة من المعايخالقى للقياس والتقو الميثاق االتكمن أهمية 

 تي: آلاتحقيق  في دليل أخالقيات القياس و التقويميسهم  ومن ثم،  ى وقت عند الحاجةلهم فى أ ومرشدا   من خالل ميثاق مكتوب يكون مرجعا   وذلك

 أخالقية تكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع عند ظهور خالفات حول سلوك أو موضوع معين. ومبادئ والطالب بمواثيقالتزام أعضاء هيئة التدريس  •

 خالقيات العمل بالكلية. ضا االجتماعى من خالل االلتزام بأتحقيق نوع من الر  •

 ككل.  المجتمع التعليميالمساهمة فى تحسين  •

 الجودة الشاملة ومن ثم تحقيق نوع من التميز واالبداع.رامج دعم ب •

 تنمية الشعور بالعدالة والمصداقية من خالل نظم التقويم واالمتحانات. •

 تحقيق الرضا لدى االطراف المشاركة فى عملية القياس والتقويم. •

 تحقيق العدالة والمصداقية من خالل نظم التقويم واالمتحانات. •

 بعملية القياس و التقويم .خالقية للقيام  توثيق القواعد األ •

 رشد ( يحكم إليه كل األطراف ذات العالقة فيما يخص عملية لقياس و التقويم .توفير مرجع ) م •
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 : التقويم لقياس وأخالقيات ا مبادئ -4

 ويمكن توضيح تلك المبادىء كالتالى: أخالقي،ميثاق  أييوجد العديد من المبادىء التى تحكم 

 واإلجراءات.خرين وفى اتخاذ القرارات ات مع اآلى العالقالعدل: ف •

عضاء هيئة التدريس الشعور بالراحة فى التعامل بين أ وذلك من خالل خلق بيئة آمنه تعمل على تعميق أمينة،تكون العملية التعليمية  مانة: أناأل •

 والعاملين والطالب.

 ف.خلق ثقة متبادلة بين جميع االطرا فييساعد  اآلخر مما لرأياو  الرأيتقبل  أي، راء االخرين آ احتراماالحترام: يجب  •

 المساواة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب. •

 الثقة فى التعبير عن الرأى. •

 خرين.مفيد وصالح ويحترم استقاللية اآل وذلك من خالل العمل على كل ما هو المهنيالتكامل  •

 وصية.والخصااللتزام بالسرية  •

 ياس و التقويم :أخالقيات القالتى تحكم   يوضح المبادئوالشكل التالى 
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 دليل أخالقيات القياس و التقويم بكليات جامعة مدينة السادات :المعنية بالفئات  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 لتقويمألخالقيات القياس و االمبادئ الحاكمة  
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 لقياس والتقويما المنفذة لدليل أخالقياتالفئات  -6
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 لتقويم :بنود دليل أخالقيات القياس و ا -7

 ألخالقيات التي يجب أن يلتزم بها المشاركين في عملية القياس و التقويم و التي تشمل :يحدد دليل أخالقيات القياس و التقويم مجموعة من ا

 : التقويم القياس اخالقيات عامة لكافة المشاركين فى عمليات -1 /7

 .و التقويم  ياسالقمانة والسرية والموضوعية فى كافة مراحل األااللتزام بالدقة و  •

 .القياس و التقويممراحل  ميعفى جااللتزام بالشفافية والعدالة والوضوح  •

 قامة عالقات شخصية مع الطالب.تجنب إ •

 ية هدايا او مجامالت.تجنب قبول أ •

 عمال االمتحانات فى حالة وجود أقارب.عدم المشاركة فى أ •

 ياس التقويم :ت القعمليافى  التدريس المشاركينهيئة  بأعضاءاخالقيات خاصة  -2 /7

 ساليب التدريسية.ة والطرق واأليكون على دراية ومعرفة باألمور التربوي •

 بالنظام.مراعاة الدقة والعدالة وااللتزام  •

 عالمهم بنتائجهم.لتزام بالتقويم المستمر للطالب وإاال  •
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 جابة عليها.تدريب الطالب على األنواع المختلفة لألسئلة وكيفية اإل •

 االمتحان. فى وضع جدوالشراك الطالب إ •

عالنات على  من خالل إومواعيد االمتحانات الفصلية والشفهية والتدريبات المختلفة بطرق مختلفة سواء ورقيا  تعريف الطالب بتوزيع درجات المقرر  •
 على الموقع الخاص بعضو هيئة التدريس. لكترونيا   بالمحاضرات أو إشفهيا   أو القسم، إعالناتلوحة 

 ليه الطالب.إ ينتمي ذيالمتحانات بالتنسيق مع القسم المعرضين للحرمان من اإل طالبة المتابع •

بة الصحيحة وبالنسبة لألسئلة جاوالشفافية حيث يراعى بالنسبة لألسئلة الموضوعية عمل مفتاح لإل يتسم تقدير درجات االمتحان بالعدالة والوضوح •
 جابة.المقالية تحديد عناصر اإل

 التعليمية.تمع املة بثقافة المجيكون على دراية ك •

 .الطالب قامة عالقة شخصية مع عدم إ •

 .و مجامالت من الطالب بشكل شخصىعدم قبول أى هدايا أ •

 .عمال ليست ضمن واجباتهمعدم تكليف الطالب بأى أ •

 خر.أى اآليسمح بالمناقشة وتقبل الر  •

 يتابع الطالب بشكل مستمر. •
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 الى جنب. ى يسيرا جنبا  أإتساق بين لغة التدريس والتقويم وجود  •

 الشفافية والموضوعية. جابة دون النظر إلى األسماء لتحقيق مبدأتصحيح كراسات االمراعاة الدقة فى  •

ختبار وأثناء اإلختبار وبعده قبل اإل أخالقيات إلىالتقويم  القياس عمليات في التدريس المشاركينهيئة  بأعضاءالخاصة  تقسيم األخالقياتومن ثم يمكن 

 : لتالياك

 : نأخالقيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس قبل االمتحا - 1/  2/  7

 من عضو بتدريس نفس المقرر. أكثرعضاء فى حالة قيام الجيد لالختبار والتعاون بين األ عداداإل •

 متحان.زمن الفعلى لإلسئلة مع المراعاة مناسبة عدد األ •

 ن.متحانية من حيث الشكل والمضموااللتزام بمواصفات الورقة اإل •

 طباعته قبل موعد االمتحان.االختبار وكتابته بشكل واضح ومراجعته و  ادعدااللتزام بإ •

 وتقييم مستويات الطالب. مناسبة االختبار مع ما تم تدريسه •

 والمهارية والوجدانية(. )المعرفيةيشمل االختبار جميع جوانب التعلم  •
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 : أثناء االمتحانأخالقيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس  2/  2/  7

 بهم.متحانات المقررات الخاصة تزام بالتواجد عند عقد إلاال  •

 بل مالحظات الطالب والتعامل معهم بكل هدوء.تق •

 ختبار.ى فى التعامل مع الطالب اثناء اإلنسانمراعاة الجانب اإل  •

 ثناء سير االمتحانات.التعاون مع الزمالء أ •

 ثناء عقد االمتحانات التحريرية والشفهية.التواجد أ •

 : متحاناإل خاصة بأعضاء هيئة التدريس بعد تأخالقيا 3/  2/  7

 والموزع عليه الدرجات عند التصحيح. جابة المعد مسبقا  اإل اإللتزام بنموذج •

 متحان.اإلستالم الشخصى المباشر ألوراق اإل •

 مام درجة كل سؤال على كراسة االجابة.أالتوقيع  •

 والرصد وتجنب الذاتية. في التصحيحمراعاة الدقة والموضوعية  •

 رقام والحروف.ابة الدرجة الكلية باأل تك •
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 ج االختبار يوضح فيه نقاط القوة والضعف وخطط التحسين.عداد تقرير عن نتائإ •

 : اخالقيات خاصة بعميد الكلية -3 /7

 :يلييجب على عميد الكلية االلتزام بما 

 .   و الكترونياواء ورقية أحانات بكافة الوسائل سبها مواعيد االمت  عالن الخريطة الزمنية للعام الدراسى موضحا  إ •

 ى االمتحانات وفق معايير محددة وواضحة.تشكيل لجان النظام والمراقبة عل •

 مراعاة العدالة والمساواة بين الطالب. •

 : والطالبة بوكيل الكلية لشئون التعليم اخالقيات خاص -4 /7

 :يليااللتزام بما لشئون التعليم و الطالب يجب على وكيل الكلية 

 لطالب وتعديلها وفق مقترحاتهم.متحانات على اعرض جداول اال •

 (.الكترونيا   – )ورقيا  متحانات للطالب بوسائل مختلفة وضوابط اإل تعليمات إعالن •

 الطالب لالمتحانات. أداء المناسبة لتسهيلتهيئة البيئة  •

 تخاذ الالزم.بذلك قبل موعد االمتحان ال  نترولالك عالمإحاالتهم و توفير لجان للحاالت الخاصة تتناسب مع  •
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 اإلختبارات اإللكترونية : -8

قياس والتقويم تنشر بشكل إلكتروني عبر الويب أو يتم حفظها عبر أقراص مدمجة كما أنها تعد وتطبق وتصحح وتعرض نتائجها إلكترونيا. هي أدوات لل    
الورقية ( الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ االختبارات التقليدية ) كما أنها تعرف بأنها إحدى تقنيات الحاسب األلى التي يمكن توظيفها للتغلب على بعض 

 .  أو توظيفها لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ المعلومات وتنمية مهارة التعلم الذاتي

تخدام أداء الطالب من بعد باستخدام الشبكات اإللكترونية. وهی اس كما أنها تعرف أيضا بأنها العملية التعليمية المستمرة والمنتظمة التي تهدف إلى تقييم
الطالبية مستخدما في ذلك الوسائط المتعددة وبإجراء التعزيز المباشر ويطلق  باألنشطةالحاسب وتكنولوجيا المعلومات في عملية تقييم األنشطة ذات الصلة 

 .  عليها االختبارات المحوسبة

 ويطلق عليها المصطلحات : 

▪ E - exam  وتعني االختبارات اإللكترونية 

▪ Exams online ني تصميم اإلختبارات عن طريق األنترنت. وتع 

▪ Exams on the Internet .وتعني اإلمتحانات عن طريق األنترنت 

▪ Tests on the Internet  وتعني اإلختبارات اإللكترونية عن طريق األنترنت. 

 : فيما يلي ةأهداف اإلختبارات اإللكتروني وتتمثل
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 (.د، ذكاء... قياس ما وضع االختبار من أجله )تحصيل، استعدا •

 کشف جوانب القوة أو الضعف لدى الطالب في نواح مختلفة.  •

 تطوير وتحسين نوعية التعلم والتعليم.  •

 معرفة مستوى الطالب وتصنيفهم إلى مجموعات.  •

 هي تسهيل عملية إجراء التحليالت اإلحصائية. •

 ب مع مراعاة الفروق الفردية. اة بين الطالتحقيق المساو  •

 جهد والمال لدى المعلم. ة تنشيط الدافعية للتعلم.توفير الوقت وال •

 و تحقيق السرعة والدقة في النتائج.  •

 فيما يلي :مميزات االختبارات اإللكترونية وتتمثل 

 السهولة والوضوح في إعدادها وتطبيقها ومراجعة نتائجها.  •

 . لصواب والخطأ، االختيار من متعدد واإلكمال(لة الموضوعية )االتنوع في األسئ •

 إمكانية إرفاق ملف صوتي أو مقطع فيديو أو صورة مع كل سؤال. •

 إمكانية تحديد وقت زمني تنازلي لالختبار يراه الطالب.  •
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 الموضوعية فال تتأثر بذاتية المصحح.  •

 نائه. المرونة حيث يمكن تطبيقها قبل الشرح أو بعده أو في أث •

 الختبار. إمكانية مراقبة الطالب من جهاز المعلم أثناء أداء ا •

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

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

 تقليدي الورقي. حيث توفر الجهد والوقت والمال مقارنة باالختبار ال اقتصادية •

بناء أساليب تقويم حديثة لقياس كافة جوانب  تدريب المعلمين علىو  التعليمية لتحقيق الجودة في التعليم توظيف التقنية الحديثة بفاعلية في العملية •
 العملية التعليمية . 

 العصر.  كبة مستجداتنشر ثقافة استخدام التقنية في التعليم بما يساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على موا •

إجابات الطالب ورصد درجاتها آليا وبذلك  الستغناء عن األوراق وطباعتها، وتخفيف العبء من خالل تصحيحتقليل التكاليف المادية على المعلم با •
 تسهم في زيادة اإلنتاجية والعمل المنظم. 

 

 فيتمثل فيما يلي :أما عيوب االختبارات اإللكترونية 
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 صعوبة تصحيح األسئلة المقالية.  هارات العليا وصعوبة قياس الم •

 ث أعطال في األجهزة أو الشبكة. احتمال حدو  •

 إعداد األسئلة يحتاج إلى وقت وجهد كبير. •

 عدم الحفاظ على أمن أسئلة اإلختبار وإجابات الطالب عنها ونتائجهم فيها.  •
 

 :فيما يلي تنفيذ عملية التقويم للطالب وميكنة االمتحانات وتصميمها تتمثل آلية و 

 الطالب .  إعداد الئحة معتمدة ومعلنة لنظام تقويم •

 تحديد مواعيد االمتحانات منذ بداية العام الدراسي.  •

 تشكيل لجان الممتحنين .  •

الراجعة لتطوير المقررات والعملية التعليمية  س الورقة االمتحانية والتغذيةتحليل مبدئي ودوري للورقة االمتحانية طبقا للمعايير الموضوعة بنموذج قيا •
 وأداء أعضاء هيئة التدريس. 

 لمخرجات المقرر وفقا لنواتج التعلم المستهدفة .  االمتحانس قيا •

 إعداد اختبارات الكترونية .  •

 ام الجلوس و نظام االمتحانات . أرق -كراسات اإلجابة  -وضع آلية لمتابعة االمتحانات مثل موعد االمتحان  •

 إعداد نظام رصد ومراجعة درجات اإلمتحان .  •
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 لمات من مواعيد األمتحانات .إعداد آلية لتلقي الشكاوي والتظ •

 تحديد مقيم خارجي لالمتحانات .  •

 موعده وشموليته لمحتوى لمقرر .  -نوعه  -إعداد استبيان اآلراء الطالب في اإلمتحان  •

 الطالب واالمتحانات بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبين الطالب.  نشر ثقافة تقويم •

 تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أساليب االمتحانات المختلفة .  •

 تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي كيفية تقويم الطالب واعداد االختبارات االلكترونية .  •

 تقييم الورقة األمتحانية .  استماراتاستخدام إعداد ورش عمل للتعرف علي كيفية  •

 س على كيفية إعداد واستخدام بنك األسئلة . تدريب أعضاء هيئة التدري •

 تدريب الطالب على كيفية إستخدام اإلختبارات اإللكترونية.  •

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

 أيضأ ألنه النموذج الذي يؤثر في سلوك المحيطين به فقط الن هذا واجبه ، وإنما
 دارة االمتحان االليكتروني: إجراءات اعداد وإ -9

 ه والمراقبين والمالحظين في ضوء معايير واضحة تتمتع بالشفافية.تختار اإلدارة رؤساء الكنتروالت وأعضاء - 1/  9
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 وتتمثل هذه المعايير في االتي: 

 أال يكون للقائمين بعملية التقويم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.  •

 والشفافية. االتسام بالموضوعية والحياد  •

 االتصاف بالصدق واألمانة.  •

 وإدارة األزمات.  في اإلدارة المتوازنة للمواقف مثل الجمع بين الحزم والهدوء و حسن اتخاذ القرارالتمتع بصفات القيادة الناجحة  •

 التمتع بحسن وسرعة اتخاذ القرارات في المواقف الحرجة أو المفاجئة.  •

مة، وتوفير االحتياجات ن وذلك عن طريق تخصيص أماكن مناسبة التهوية، واإلضاءة والمساحة المالئتوفير البيئة المالئمة لالمتحا - 2/  9

 اإلنسانية مثل الخدمات الطبية والمياه. 

 إيجاد آلية محددة وواضحة لتلقى آراء الطالب في الجداول واألماكن الخاصة باالمتحانات المعلن عنها مسبقا | موقع االلكتروني أو صندوق  3/  9

 اوی.....الخ(. شک

 صورة واضحة.اإلعالن المبكر عن أماكن وجداول االمتحانات النهائية ب 4/  9
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أن يتجنبها الطالب قبل وأثناء  اإلعالن عن القوانين واللوائح المنظمة لعملية االمتحانات واللوائح المطبقة أثناء أدائها، والمحظورات التي يجب  5/  9

 وبعد أداء االمتحانات. 

الورقة االمتحانية الجيدة، وطبع  لتزام بشروطم أعضاء هيئة التدريس قبل االمتحان من حيث توضع االمتحان ومراجعته واال تحديد اإلدارة لمها 6/  9

 االمتحان في الموعد المحدد والمعلن، وتسليم االمتحان إلى لجنة سير االمتحان. 

اجد بمكتبة أثناء عقد امتحانات المقررات الخاصة بهم، للتعامل االلتزام بالتو ، تحديد المؤسسة لمهام أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحان  7/  9

 المؤسسة.  ع المالحظات التي يمكن أن يبديها الطالب مع االلتزام بتعليمات إدارةالسريع م

طبع وتوزع سيؤديها الطالب وت تحديد المؤسسة لمهام المالحظين أثناء أداء االمتحانات موصفة توصيفا جيدا حسب طبيعة االمتحانات التي 8/  9

 عليهم. 

 والطرق الرسمية للتظلمات. م في أدلة الطالب مثل النسبة المئوية المقابلة للتقديراتضرورة تضمين القواعد المعمول بها في إجراءات التقوي 9/  9

 مرحلة اإلعداد للتقويم الموضوعي: 

 الموضوعية المميكنة.  مشاركين في إجراء االختبارات( مراسلة األقسام العلمية بالمؤسسة التعليمية ، لتحديد أعضاء هيئة التدريس ال۱)
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ي لمناقشة األساتذة المشاركين في وضع االختبارات الموضوعية ويتضمن الدور التربوي للجامعة، التقويم مدخل إلصالح التعليم، أهم ( عمل لقاء تنوير ۲)
 مرتكزات التقويم، خطوات بناء بنوك األسئلة. 

ف اإلجرائية وعمل جدول المواصفات، وصياغة ى بناء االختبارات الموضوعية وتتضمن تحليل محتوي المقرر، صياغة األهدا( عقد ورش عمل للتدريب عل۳)
رف، وكذا شكل ورقة األسئلة، وشكل الورقة اإلمتحانية، والتعليمات الخاصة بترتيب الصور المختلفة لكراسات األسئلة داخل األظرف وكتابة البيانات علي األظ

 ة العمل( . ة االلكترونية لتدريب الطالب عليها وتنتهي ) بتطبيق استمارة تقويم ورشاإلجاب

 ( تقديم المساعدة في صياغة األسئلة الموضوعية. 4)

 ( عمل قائمة بالمقررات تتضمن المقررات التي تطبق اإلختبار الموضوعی .5)

 ضوعية بحيث تغلف بتعليمات اإلجابة للطالب. ( عمل جدول زمني لألقسام العلمية لطباعة كراسات األسئلة المو 6)

توفير األعداد الالزمة من أوراق اإلجابة اإللكترونية قبل انعقاد االمتحان بوقت كاف وإمداد كنترول االمتحان الموضوعي بأعداد ( مراسلة إدارة الكلية ل۷)
 الطالب بكل فرقة. 

 إدارة الموقف االختباري: 

 ليمات جان والمراقبين للتأكيد على أسلوب تنظيم الموقف اإلختباري وتوزيع التعاجتماع مع السادة رؤساء الل  (1)

 حصر اللجان التي تتضمن استخدام االختبارات الموضوعية وأعداد الطالب بها.  (2)
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 تحضير مظاريف األوراق اإللكترونية وكتابة البيانات عليها تبعا لكل لجنة وعدد الطالب بها  (3)

 وتحديد التاريخ ووضعها في المظاريف.  ختم األوراق بختم الكنترول (4)

ظاريف علي السادة المالحظين باإلضافة إلي تقديم نسخة ورقية تتضمن التعليمات ويتم مراجعة هذه التعليمات معهم في يوم االمتحان، يتم توزيع الم (5)
 شفهية. 

 اإلدارة .  المرور على اللجان بهدوء لجمع أوراق اإلجابة وكراسات األسئلة الزائدة بعد موافقة (6)

 عداد األوراق الزائدة .عمل إحصائية لحصر أعداد غياب وحضور الطالب ومراجعتها مع أ (7)

 إدارة ميكنة تصحيح األوراق اإللكترونية: 

 استالم أوراق اإلجابة االلكترونية وكراسات األسئلة من الكنتروالت بعد االنتهاء من االمتحان في ضوء إحصائية الغياب والحضور .   (1)

أعداد أوراق اإلجابة اإللكترونية لكل صورة، مراجعة البيانات ودقة تظليل  ق أوراق اإلجابة اإللكترونية مراجعة رمز / رقم الصورة االختيارية، حصرتدقي (2)
 اإلجابات وفرز األوراق التي تحتاج إلي تصحيح يدوي وغير ذلك. 

 انتها وتوفير ظروف حسن استخدامها. استخدام الماسح الضوئي في تقدير درجات الطالب بعد التأكد من صي (3)

المؤسسة لتحديد المواد التي تحتاج إلى  )باستخدام نماذج تصحيح يدوي ( لتعديل الدرجة تبعا لقوانين ولوائح مراجعة تقدير الدرجات لبعض األوراق (4)
  Factorمعامل 
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 كراسات األسئلة ألعضاء هيئة التدريس وفقا لألعداد المطبوعة.  تسليم األوراق اإللكترونية بعد تقدير الدرجات ألي الكنتروالت المعنية، وتسليم (5)

 ات الخاصة باإلداريين أثناء عملية اإلشراف على االمتحانات:التعليم

 التواجد داخل اللجنة قبل دخول الطالب وعليه أن يأخذ وضعا مناسبا أثناء المالحظة.  (1)

 برر ذلك عليه إبالغ مراقب اللجان فورا  الستبداله بمالحظ أخر. الجلوس في اللجنة حتى خروج أخر طالب وفي حالة وجود ما ي (2)

 على إيجاد الهدوء داخل اللجنة والبعد عن الضجيج أو التحدث مع زميله. العمل  (3)

 التصرف بحكمة أخذ األمور بروية وأن يبتعد عن االنفعال.  (4)

 وال ينشغل عن مالحظة اللجنة.إبالغ رئيس اللجان أو رئيس الكنترول يأتي أمر يؤثر على سير االمتحانات  (5)

 .الطالب ، أو أوراق األسئلة أو سواها داخل اللجنة  عدم السماح بتبادل األدوات المكتبية بين  (6)

 

 

 الممارسات المتعلقة باالمتحانات المميكنة: 

ورقة اإلجابة المميكنة و التأكد من كتابة  جابة على( يجب على مالحظ اللجان التأكد من كتابة اسم الطالب على ورقة اإلجابة منذ بداية االختبار وعند اإل1)
 ك كما يلي: الرقم الصحيح و ذل
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به . مثال : إذا كان رقم جلوس الطالب  ( عند كتابة رقم الجلوس )كود الطالب( يجب على الطالب كتابته بالترتيب و كل رقم على حده في الصف الخاص۲)
لصف الرابع .ويجب العلم في ا 7في الصف الثالث و رقم  5في الصف الثاني و رقم  3صف األول و رقم في ال 2يظلل رقم  2357أرقام مثل  4مكون من 

الغيا حيث إن رقم جلوس الطالب خطأ.  أنه ال يجب أن يظلل الطالب أكثر من رقم واحد في نفس السطر و أنه عند حدوث هذا الخطأ سوف يعتبر اإلمتحان 
 ي:ويتم وضعه في ورقة اإلجابة كاآلت

ID : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسودة فتكتب في ورقة اإلجابة ويكتب عليه  ه على الطالب بعدم الكتابة على ورقة اإلجابة غير االسم مهما كانت األسباب وإذا احتاج الطالب إلى( التنبي3)
 عنوان ) مسودة (. 

1  3 4 5 6 7 8 9 0 

1 2  4 5 6 7 8 9 0 

1 2 3 4  6 7 8 9 0 

1 2 3 4 5 6  8 9 0 
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 وتنظيمها داخل اللجنة طالما أن فيها الطالب. ممنوع االنشغال بترتيب أوراق اإلجابة (4)

کشف تسليم أوراق اإلجابة وال يجب تجمع  وج أي طالب من اللجنة قبل مضي نصف الوقت وينبغي عليه أن يتم توقيع الطالب في( ال يسمح المالحظ بخر 5)
 الطالب اآلخرين حول المالحظ أثناء االستالم. 

 ب وعلى المالحظ تركه حتى نهاية الوقت المقرر لكل مادة. ( الزمن المقرر لإلجابة ملك الطال6)

 ة غياب للطالب المتغيب وتوقع من قبل المالحظ ومراقب اللجنة ، وتوضع في ترتيبها مع أوراق( كتابة ورق7)

 اإلجابة. 

 ( التأكد من استخدام الطالب للقلم األزرق وعدم استخدام األلوان األخرى. ۸)

 مشرف عام االمتحانات. فقة رئيس الكنترول أوأسئلة االختبار ويجوز ذلك للمراقب أو معلم المادة عند الحاجة وبعد مواال يحق ألحد قراءة ( 9)

 تعتبر اللجنة تحت مسئولية المالحظ وحده ، وعليه أال يسمح ألحد بدخولها ما لم تكن له صفة رسمية. ( 10)

حضر الالزم بهذا المناسب واعداد الم ط وسيلة الغش واستدعاء رئيس اللجان التخاذ اإلجراء( عند مالحظة غش طالب أو محاولته على المالحظ ضب۱۱)
 الشأن. 

 ( يجب ترتيب أوراق اإلجابة حسب الكشف وكل مرحلة على حده قبل تسليمها للجنة الكنترول.۱۲)

 التأكد من توقيع الطالب والمالحظين قبل تسليم األوراق إلى لجنة الكنترول.  (۱۳)
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 نسبة للطالب: بال

 تعديالت الخاصة بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة.إبداء رأيه في جداول االمتحانات المقترحة وإجراء ال( 1)

 الحضور إلى مقر اللجان قبل االمتحان بوقت كاف.  •

 الجلوس في األماكن المخصصة لهم.  •

 طبيعة المادة الدراسية.(  مواد الكتابية والمكتبية حسباصطحاب األدوات الخاصة باالمتحان فقط) إثبات الشخصية، ال •

 أو ضوضاء بمقر لجنة االمتحان.عدم إحداث شغب  •

  عدم الغش بأي شكل من األشكال أو محاولته.  •

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

 ن للتعرف على إجابات األسئلة ومناقشته فيها. التواصل مع أستاذ المقرر بعد أداء االمتحا (۲)

 دارية المشروعة لتقديم التظلمات المتعلقة بنتيجته.االلتزام بالطرق اإل (۳)

الواقعة من قبل المالحظين ومراقب اللجنة ويتم  في حاالت الغش أو الشغب داخل لجان االمتحان يتم التحفظ على الطالب داخل اللجنة وتحرير تقرير عن( 4)
 من قانون تنظيم الجامعات.  ۱۲5ة عميد الكلية تطبيقا لحكم المادة اللجنة وكذلك موافق رئيس اللجنة قبل خروج الطالب من اعتماد التقرير من

 ( ضرورة تواجد الخدمات الطبية ومسئولي الشئون القانونية في محيط االمتحانات لالستعانة بهم عند اللزوم. 5)
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 الطالب ال تسمح بمحاولة الغش. وسافي وتكون المساحة المخصصة لجلمتحانات جيدة التهوية مضيئة بالقدر الك( يجب أن تكون قاعات اال6)

 انية وورقة اإلجابة اإللكترونية:و كيفية التعامل مع نظم التقويم الورقة االمتح بالتعليمات الخاصة بالطال

 ما هو المطلوب من الطالب •

محافظة عليها وعدم استخدام الكوريكتور وال علي ورقة اإلجابة اإللكترونية( أ، ب، ج، د ) ز صورة كراسة األسئلةيتم التنبيه علي الطالب بتدوين رم (1)
 نهائيا. 

 وذلك كما يلي: يجيب الطالب على أسئلة اإلختيار من متعدد بتظليل المكان المناسب لإلجابة الصحيحة من وجهة نظره (2)

 

 

 
 

26 

27 

28 

B C D  

  C D A 

B  D A 

B C  A 
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29 

30 

31 

32 

 

 .Tو الصواب ب  F ـبأ ريقة السابقة بالتظليل على اإلجابة الخطعند اإلجابة على أسئلة الصواب و الخطأ تستخدم نفس الط (3)

 هناك بعض التعليمات المدونة على ورقة اإلجابة يجب على الطالب اتباعها بدقة شديدة مثل ما يلي: (4)
 

 .القلم الجافن اإلجابة الصحيحة يستخدم وبعد التأكد م أوال  ص يستخدم القلم الرصا (5)
 :هكذادائرة اإلجابة في مركز ال ليلركز تظي

 

 بعد باإلجابة عند إختيار إجابتين، وتحسب درجة إجابة السؤال صفرا. (6)

B C  A 

B  D A 

 C D A 
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 عند اإلجابة علي األسئلة الموضوعية وذلك في الورقة اإللكترونية : اآلتييرجى مراعاة  (7)

 اجب عن جميع األسئلة  (8)

 بيانات في المكان المخصص بزرقة اإلجابة اإللكترونية اكتب ال (9)

 ار اسم المادة الدراسية(و في ورقة اإلجابة اإللكترونية )بجاالختبارية التبين شانه اكتب رمز الصورة  (10)

ام موقع عليه أتذي ف الشفي الك هو تجد يسرود األمالمكان الشخص ذلك بداية من العرقم الكود الخاص بك في  فلم الجاقد( باستخدام الو )سظلل (11)
 مكاس

 لكترونية، وفي حالة حج لالستفسار اطلب المساعدة. جابة الصحيحة في ورقة اإلجابة اإل االظل )سود(  (12)

 ةحيحجابات )بدائل(، واحدة فقط منها صتحت كل سؤال اربع ا (13)

 اقرا بعناية السؤال والبدائل األربعة )أ(، )ب(، )ج(، )د(.  (14)

 رمزها تخير اجابة واحدة وحدد  (15)

 ثال:م (16)

 فرنسا عاصمة  (: 3رقم )السؤال  •

 ( واشنطن د)                   ج( برلين)                                ( باريس  ب)                      ( لندنأ)
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 ( كالتالي:3مام رقم السؤال )أ الكترونية الدائرة )ب( )سود( في ورقة اإلجابة ظللباريس زرزها )ب( و بالتالي:  هي( 3اإلجابة الصحيحة السؤال رقم ) •
 

1 

2 

3 

4 

 

الداخل ويسلم ء من اإلجابة علي اإلمتحان، يضع الطالب ورقة اإلجابة اإللكترونية داخل کراسة األسئلة بحيث يكون الجانب المخطط من بعد اإلنتها (17)
 .كالهما الي المالحظ

 

 في عملية التقويم واالمتحانات: الميثاق األخالقي الذي ينظم عمل الطالب الجامعي 

 يقات العملية. التزام الطالب بحضور المحاضرات والتطب •

 التزام الطالب باللوائح والقوانين التي تنظم دراستهم بالكلية. •

 معرفة الطالب بنظم التقويم والقواعد المنظمة لالمتحانات.  •

 د ج ب أ

 د ج ب أ

 د ج ب أ

 د ج ب أ
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 عدم محاولة الطالب أو الشروع في الغش في االمتحانات.  •

 ر مقبولة. الطالب بالقيم األخالقية في حضور المحاضرات و عدم القيام بسلوكيات غي التزام •

 إعالم الطالب بقواعد تصحيح االختبارات ودرجات الرأفة المستحقة وكيفية تقديرها.  •

 إعالم ووضع آليات للطالب لتقديم شكاوي حول نتائج اختباراتهم.  •

 تبارات توفير األجواء الهادئة واآلمنة إلجراء االخ •

 لتي يدرسوها. إشراك الطالب في وضع جداول االختبارات في المقررات الدراسية ا •

 تنوع أساليب االختبارات وأال يكون االختبار النهائي هو الذي يحدد مصير الطالب.  •

 ية على الموظفين. اختيار المالحظين للجان االختبارات من الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس بدال من االعتماد بصورة كل •

 توضع في مكان بارز في الكلية. إعالم الطالب بعقوبات الغش او محاولة الغش في لوحة  •

 إعالن أسماء الطالب المضبوطين في حاالت غش في لوحة مع بيان عقوبة كل طالب. •

 


