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: : مقدمهمقدمه
  

 التقويم شأنو فى ذلك شأن المين األخرى فى المجتمع ويعتبر منظومة ليا مواثيقيا التى تتضمن المبادئ اإلدارية  التقويم شأنو فى ذلك شأن المين األخرى فى المجتمع ويعتبر منظومة ليا مواثيقيا التى تتضمن المبادئ اإلدارية 
واألخالقية التى تحكم قواعد العمل والسموك فييا، وشروطو، وما ينبغى االلتزام بو من جانب المتخصصين فييا، والممارسين واألخالقية التى تحكم قواعد العمل والسموك فييا، وشروطو، وما ينبغى االلتزام بو من جانب المتخصصين فييا، والممارسين 

ويعتبر الميثاق بمحورية األخالقى واإلدارى دستوًرا تعاىدًيا بين أطراف عممية التقويم، يمتزمون وفًقا لو بالسموك . لنشاطيا ويعتبر الميثاق بمحورية األخالقى واإلدارى دستوًرا تعاىدًيا بين أطراف عممية التقويم، يمتزمون وفًقا لو بالسموك . لنشاطيا
ويكتسب ىذا الميثاق قوتو واحترامو من قوة االلتزام األدبى . اليادف الى أداء مينى عال، يمتزم بمعايير التقويم المتفق عمييا ويكتسب ىذا الميثاق قوتو واحترامو من قوة االلتزام األدبى . اليادف الى أداء مينى عال، يمتزم بمعايير التقويم المتفق عمييا

. واإلجماع الصادق عمى أىمية االرتقاء بعممية التقويم من جانب القائمين عمييا. واإلجماع الصادق عمى أىمية االرتقاء بعممية التقويم من جانب القائمين عمييا
 ويؤكد النظام القيمى لمتقويم عمى مجموعة من القيم يأتى عمى رأسيا احترام حقوق اآلخرين وآرائيم وكرامتيم، سواء  ويؤكد النظام القيمى لمتقويم عمى مجموعة من القيم يأتى عمى رأسيا احترام حقوق اآلخرين وآرائيم وكرامتيم، سواء 

بما ييم أيًضا باالرتقاء  (معاونون، موظفون، عمال)كانوا من أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب أو القائمين عمى عممية التقويم  بما ييم أيًضا باالرتقاء  (معاونون، موظفون، عمال)كانوا من أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب أو القائمين عمى عممية التقويم 
الصدق، واألمانة، والموضوعية، : وتتمثل أخالقيات عممية التقويم فى مجموعة من القيم، منيا. بالعممية التعميمية الصدق، واألمانة، والموضوعية، : وتتمثل أخالقيات عممية التقويم فى مجموعة من القيم، منيا. بالعممية التعميمية

. الخ، وجميًعا تحدد اإلطار األخالقى الذى يتعين عمى جميع أطراف منظومة التقويم االلتزام بو...والشفافية . الخ، وجميًعا تحدد اإلطار األخالقى الذى يتعين عمى جميع أطراف منظومة التقويم االلتزام بو...والشفافية
 ويعتبر التقويم عممية منيجية تقوم عمى أسس عممية تستيدف إصدار حكم دقيق وموضوعى عمى جوانب التعمم  ويعتبر التقويم عممية منيجية تقوم عمى أسس عممية تستيدف إصدار حكم دقيق وموضوعى عمى جوانب التعمم 

كما يحدد الميثاق . المختمفة عند الطالب، وذلك لتحديد جوانب القوة والقصور التخاذ قرارات تعزيزية وعالجية مناسبة كما يحدد الميثاق . المختمفة عند الطالب، وذلك لتحديد جوانب القوة والقصور التخاذ قرارات تعزيزية وعالجية مناسبة
. األخالقى لمتقويم توصيف األدوار التى يتعين عمى أطراف منظومة التقويم القيام بيا فى مراحميا المختمفة. األخالقى لمتقويم توصيف األدوار التى يتعين عمى أطراف منظومة التقويم القيام بيا فى مراحميا المختمفة

  

دارة االمتحانات- أوال : إجراءات إعداد وا  دارة االمتحانات- أوال : إجراءات إعداد وا 
  

. تختار اإلدارة رؤساء الكنتروالت وأعضاءه والمراقبين والمالحظين فى ضوء معايير واضحة تتمتع بالشفافية. تختار اإلدارة رؤساء الكنتروالت وأعضاءه والمراقبين والمالحظين فى ضوء معايير واضحة تتمتع بالشفافية  --11
: وتتمثل ىذه المعايير فى اآلتى: وتتمثل ىذه المعايير فى اآلتى

  أال يكون لمقائمين بعممية التقويم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.أال يكون لمقائمين بعممية التقويم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.  
  االتسام بالموضوعية والحياد والشفافية.االتسام بالموضوعية والحياد والشفافية.  
  االتصاف بالصدق واألمانة.االتصاف بالصدق واألمانة.  
   التمتع بصفات القيادة الناجحة فى اإلدارة المتوازنة لممواقف مثل الجمع بين الحزم واليدوء وُحسن اتخاذ القرار التمتع بصفات القيادة الناجحة فى اإلدارة المتوازنة لممواقف مثل الجمع بين الحزم واليدوء وُحسن اتخاذ القرار

دارة األزمات دارة األزمات.وا    .وا 
  التمتع بُحسن وسرعة اتخاذ القرارات فى المواقف الحرجة أو المفاجئة.التمتع بُحسن وسرعة اتخاذ القرارات فى المواقف الحرجة أو المفاجئة.  

التيوية، واإلضاءة والمساحة المالئمة، )توفير البيئة المالئمة لالمتحان وذلك عن طريق تخصيص أماكن مناسبة   --22 التيوية، واإلضاءة والمساحة المالئمة، )توفير البيئة المالئمة لالمتحان وذلك عن طريق تخصيص أماكن مناسبة 
  .وتوفير االحتياجات اإلنسانية مثل الخدمات الطبية والمياة.وتوفير االحتياجات اإلنسانية مثل الخدمات الطبية والمياة

موقع )إيجاد آلية محددة وواضحة لتمقى آراء الطالب فى الجداول واألماكن الخاصة باالمتحانات المعمن عنيا مسبًقا   --33 موقع )إيجاد آلية محددة وواضحة لتمقى آراء الطالب فى الجداول واألماكن الخاصة باالمتحانات المعمن عنيا مسبًقا 
.(الخ...االلكترونى أو صندوق شكاوى   .(الخ...االلكترونى أو صندوق شكاوى

  .اإلعالن المبكر عن أماكن وجداول االمتحانات النيائية بصورة واضحة.اإلعالن المبكر عن أماكن وجداول االمتحانات النيائية بصورة واضحة  --44
اإلعالن عن القوانين والموائح المنظمة لعممية االمتحانات والموائح المطبقة أثناء أدائيا، والمحظورات التى يجب أن اإلعالن عن القوانين والموائح المنظمة لعممية االمتحانات والموائح المطبقة أثناء أدائيا، والمحظورات التى يجب أن   --55

  .يتجنبيا الطالب قبل وأثناء وبعد أداء االمتحانات.يتجنبيا الطالب قبل وأثناء وبعد أداء االمتحانات



وضع االمتحان ومراجعتو وااللتزام بشروط الورقة : تحديد اإلدارة لميام أعضاء ىيئة التدريس قبل االمتحان من حيث  --66 وضع االمتحان ومراجعتو وااللتزام بشروط الورقة : تحديد اإلدارة لميام أعضاء ىيئة التدريس قبل االمتحان من حيث
  .االمتحانية الجيدة، وطبع االمتحان فى الموعد المحدد والمعمن، وتسميم االمتحان الى لجنة سير االمتحان.االمتحانية الجيدة، وطبع االمتحان فى الموعد المحدد والمعمن، وتسميم االمتحان الى لجنة سير االمتحان

االلتزام بالتواجد بمكتبة أثناء عقد امتحانات المقررات : تحديد المؤسسة لميام أعضاء ىيئة التدريس أثناء االمتحان  --77 االلتزام بالتواجد بمكتبة أثناء عقد امتحانات المقررات : تحديد المؤسسة لميام أعضاء ىيئة التدريس أثناء االمتحان
  .الخاصة بيم، لمتعامل السريع مع المالحظات التى يمكن أن يبدييا الطالب مع االلتزام بتعميمات إدارة المؤسسة.الخاصة بيم، لمتعامل السريع مع المالحظات التى يمكن أن يبدييا الطالب مع االلتزام بتعميمات إدارة المؤسسة

تحديد المؤسسة لميام المالحظين أثناء أداء االمتحانات موصفة توصيًفا جيًدا حسب طبيعة االمتحانات التى سيؤدييا تحديد المؤسسة لميام المالحظين أثناء أداء االمتحانات موصفة توصيًفا جيًدا حسب طبيعة االمتحانات التى سيؤدييا   --88
  .الطالب وتطبع وتوزع عمييم.الطالب وتطبع وتوزع عمييم

ضرورة تضمين القواعد المعمول بيا فى إجراءات التقويم فى أدلة الطالب مثل النسبة المئوية المقابمة لمتقديرات ضرورة تضمين القواعد المعمول بيا فى إجراءات التقويم فى أدلة الطالب مثل النسبة المئوية المقابمة لمتقديرات   --99
  .والطرق الرسمية لمتظممات.والطرق الرسمية لمتظممات

  

:التوصيف األخالقى لمهام عضو هيئة التدريس وعضو منظومة التقويم– ثانيا    :التوصيف األخالقى لمهام عضو هيئة التدريس وعضو منظومة التقويم– ثانيا 
  

: إعالم الطالب بشكل االمتحان وعدد األسئمة ونوعيا:  مرحمة اإلعداد  : إعالم الطالب بشكل االمتحان وعدد األسئمة ونوعيا:  مرحمة اإلعداد 
. (الشفافية)إعالم الطالب بتوزيع درجات المقرر وفًقا لتوصيف المقرر الذى يقوم بتدريسو   --11 . (الشفافية)إعالم الطالب بتوزيع درجات المقرر وفًقا لتوصيف المقرر الذى يقوم بتدريسو 
فى بداية الفصل الدراسى، وتوزيعيا عمى الطالب  (الفصمية، وأعمال السنة، والشفوية)إعالن مواعيد االختبارات   --22 فى بداية الفصل الدراسى، وتوزيعيا عمى الطالب  (الفصمية، وأعمال السنة، والشفوية)إعالن مواعيد االختبارات 

.(الشفافية)ضمن خطة توزيع مفردات المقرر عمى األسابيع الدراسية    .(الشفافية)ضمن خطة توزيع مفردات المقرر عمى األسابيع الدراسية 
  .وضع جدول مواصفات المقرر وااللتزام ببناء اختبار ينبثق عنو ويكفل الصدق والموضوعية.وضع جدول مواصفات المقرر وااللتزام ببناء اختبار ينبثق عنو ويكفل الصدق والموضوعية  --33
مراعاة الفروق الفردية وتكافؤ الفرص بمراعاة أن يحتوى االختبار عمى نماذج متعددة من األسئمة المقالية مراعاة الفروق الفردية وتكافؤ الفرص بمراعاة أن يحتوى االختبار عمى نماذج متعددة من األسئمة المقالية   --44

.(تكافؤ فرص)والموضوعية    .(تكافؤ فرص)والموضوعية 
، مثل (الشفافية)مراعاة االلتزام بمواصفات كتابة الورقة االمتحانية التى تم توزيعيا من قبل مركز التقويم بالجامعة   --55 ، مثل (الشفافية)مراعاة االلتزام بمواصفات كتابة الورقة االمتحانية التى تم توزيعيا من قبل مركز التقويم بالجامعة 

كتابة الورقة االمتحانية عمى الكمبيوتر وأن تتضمن جميع البيانات الخاصة باسم البرنامج الدراسى واسم المقرر، كتابة الورقة االمتحانية عمى الكمبيوتر وأن تتضمن جميع البيانات الخاصة باسم البرنامج الدراسى واسم المقرر، 
الفرقة الدراسية، تاريخ االمتحان، الزمن المحدد لالمتحان، عدد األسئمة المطموب إجابتيا والدرجة النيائية لالمتحان الفرقة الدراسية، تاريخ االمتحان، الزمن المحدد لالمتحان، عدد األسئمة المطموب إجابتيا والدرجة النيائية لالمتحان 

  .وتوزيعيا عمى األسئمة ويجب أن تكون التعميمات واضحة وال لبس فييا.وتوزيعيا عمى األسئمة ويجب أن تكون التعميمات واضحة وال لبس فييا
االختبارات، المقاييس، بطاقات )االلتزام بقياس جوانب التعمم المختمفة ومستوياتيا من خالل التنوع فى أدوات القياس   --66 االختبارات، المقاييس، بطاقات )االلتزام بقياس جوانب التعمم المختمفة ومستوياتيا من خالل التنوع فى أدوات القياس 

.(الخ....مالحظة، المقابالت   .(الخ....مالحظة، المقابالت
  .مراعاة فنيات الورقة االمتحانية قبل تسميميا لمجان سير االمتحان.مراعاة فنيات الورقة االمتحانية قبل تسميميا لمجان سير االمتحان  --77
  .التأكد من أن أدوات القياس التى تقيس ما وضعت لقياسو بما يكفل صدقيا.التأكد من أن أدوات القياس التى تقيس ما وضعت لقياسو بما يكفل صدقيا  --88
االلتزام بالسرية التامة ألدوات القياس من حيث كتابتيا وتصويرىا حتى تسمم لمجان سير االمتحان، وتسميم ىذه االلتزام بالسرية التامة ألدوات القياس من حيث كتابتيا وتصويرىا حتى تسمم لمجان سير االمتحان، وتسميم ىذه   --99

  .األسئمة لمكنتروالت قبل موعد عقد االمتحان بوقت كاف.األسئمة لمكنتروالت قبل موعد عقد االمتحان بوقت كاف
  .تحديد أنماط مختمفة لألسئمة الشفوية قبل عقد االمتحان.تحديد أنماط مختمفة لألسئمة الشفوية قبل عقد االمتحان  --0101
 ألدوات القياس المختمفة سواء كانت اختبارات موضوعية أو مقالية  ألدوات القياس المختمفة سواء كانت اختبارات موضوعية أو مقالية RRuubbrriiccssوضع مفتاح تصحيح ومقاييس متدرجة وضع مفتاح تصحيح ومقاييس متدرجة   --1111

  .أو بطاقات مالحظة أو مقاييس بما يكفل الموضوعية.أو بطاقات مالحظة أو مقاييس بما يكفل الموضوعية
  .تحديد األدوات التى يسمح الطالب باستخداميا أثناء االمتحان واإلعالن عنيا وذلك أثناء مرحمة اإلعداد لالمتحان.تحديد األدوات التى يسمح الطالب باستخداميا أثناء االمتحان واإلعالن عنيا وذلك أثناء مرحمة اإلعداد لالمتحان  --2121



التييئة النفسية لمطالب قبل االمتحان بما يؤىمو الجتياز االمتحان بنجاح ويتضمن ىذا اإلعداد النفسى لمطالب إزالة التييئة النفسية لمطالب قبل االمتحان بما يؤىمو الجتياز االمتحان بنجاح ويتضمن ىذا اإلعداد النفسى لمطالب إزالة   --3131
  ..TTeesstt--ttaakkiinnggكل أنواع التوتر والقمق النفسى التى تسبق مرحمة االمتحان والتدريب عمى ميارات أخذ االمتحان كل أنواع التوتر والقمق النفسى التى تسبق مرحمة االمتحان والتدريب عمى ميارات أخذ االمتحان 

  

  :مرحلة إجراء االمتحان:مرحلة إجراء االمتحان
  

. المساواة بين جميع الطالب فى المعاممة أثناء أداء االختبارات بأنواعيا المختمفة. المساواة بين جميع الطالب فى المعاممة أثناء أداء االختبارات بأنواعيا المختمفة  --11
بما يتطمبو طبيعة  (الخ...البشاشة، االحترام، لين الجانب، العطف )االلتزام بالجانب اإلنسانى فى عممية التقويم   --22 بما يتطمبو طبيعة  (الخ...البشاشة، االحترام، لين الجانب، العطف )االلتزام بالجانب اإلنسانى فى عممية التقويم 

الموقف والتخمص من سمبيات طالما سادت منظومة التعميم مثل عدم إعداد الطالب لمنوعيات المختمفة من البنود، الموقف والتخمص من سمبيات طالما سادت منظومة التعميم مثل عدم إعداد الطالب لمنوعيات المختمفة من البنود، 
مفاجأة الطالب بنوعيات أسئمة بيدف التعجيز، التربص بالطالب باعتبار موقف االمتحان موقف إلظيار نقاط مفاجأة الطالب بنوعيات أسئمة بيدف التعجيز، التربص بالطالب باعتبار موقف االمتحان موقف إلظيار نقاط 

  .الضعف.الضعف
  .تواجد أستاذ المادة فى لجان االمتحان لإلجابة عمى أسئمة الطالب.تواجد أستاذ المادة فى لجان االمتحان لإلجابة عمى أسئمة الطالب  --33
يجوز عقد لجان خاصة لمطالب بالمستشفى الجامعى فى حاالت العمميات الجراحية العاجمة وتكون مواعيد بداية يجوز عقد لجان خاصة لمطالب بالمستشفى الجامعى فى حاالت العمميات الجراحية العاجمة وتكون مواعيد بداية   --44

ونياية المجان مطابقة لممواعيد المعمول بيا فى نفس االمتحان داخل لجان الكميات وتخصص لجان لذوى ونياية المجان مطابقة لممواعيد المعمول بيا فى نفس االمتحان داخل لجان الكميات وتخصص لجان لذوى 
  .االحتياجات الخاصة مالئمة لطبيعة احتياجاتيم.االحتياجات الخاصة مالئمة لطبيعة احتياجاتيم

  

: مرحلة ما بعد االمتحان: مرحلة ما بعد االمتحان
. اشتراك أكثر من عضو ىيئة تدريس لتصحيح الورقة االمتحانية. اشتراك أكثر من عضو ىيئة تدريس لتصحيح الورقة االمتحانية  --11
  .مراعاة الدقة واألمانة والموضوعية أثناء عممية التصحيح.مراعاة الدقة واألمانة والموضوعية أثناء عممية التصحيح  --22
السماح لمطالب بمناقشة إجاباتيم بما يسمح ليم التعرف عمى أخطائيم ومناقشتيم فييا لتحويل عممية التقييم الى السماح لمطالب بمناقشة إجاباتيم بما يسمح ليم التعرف عمى أخطائيم ومناقشتيم فييا لتحويل عممية التقييم الى   --33

  .تقويم.تقويم
  .كتابة تقرير عممى عن نتائج امتحان المادة موضحا فيو النقاط اإليجابية والسمبية وكيف يمكن معالجتيا.كتابة تقرير عممى عن نتائج امتحان المادة موضحا فيو النقاط اإليجابية والسمبية وكيف يمكن معالجتيا  --44
  .عرض نتائج االمتحانات وأوراق االمتحانات عمى مجالس األقسام لمناقشتيا.عرض نتائج االمتحانات وأوراق االمتحانات عمى مجالس األقسام لمناقشتيا  --55
  .ضرورة قياس رضا الطالب عن المادة االمتحانية بعد كل فصل دراسى.ضرورة قياس رضا الطالب عن المادة االمتحانية بعد كل فصل دراسى  --66

  

:الطالب– ثالثا    :الطالب– ثالثا 
  

جراء التعديالت الخاصة بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة  --11 جراء التعديالت الخاصة بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة. إبداء رأيو فى جداول االمتحانات المقترحة وا  . إبداء رأيو فى جداول االمتحانات المقترحة وا 
  :االلتزام بالقواعد المنظمة لعممية االمتحان:االلتزام بالقواعد المنظمة لعممية االمتحان  --22

  الحضور الى مقر المجان قبل االمتحان بوقت كاف.الحضور الى مقر المجان قبل االمتحان بوقت كاف.  
  الجموس فى األماكن المخصصة ليم.الجموس فى األماكن المخصصة ليم.  
   (إثبات الشخصية، المواد الكتابية والمكتبية حسب طبيعة المادة الدراسية)اصطحاب األدوات الخاصة باالمتحان فقط.   .(إثبات الشخصية، المواد الكتابية والمكتبية حسب طبيعة المادة الدراسية)اصطحاب األدوات الخاصة باالمتحان فقط 
  عدم إحداث شغب أو ضوضاء بمقر لجنة االمتحان.عدم إحداث شغب أو ضوضاء بمقر لجنة االمتحان.  
  عدم الغش بأى شكل من األشكال أو محاولتو.عدم الغش بأى شكل من األشكال أو محاولتو.  

  ُحسن التعامل مع المالحظين داخل المجان، والمراقبين، والمسئولين عن اإلدارة.ُحسن التعامل مع المالحظين داخل المجان، والمراقبين، والمسئولين عن اإلدارة.  



األهداف

تطوير

العملية التعليمية

المعايير 
األكاديمية

الى أى مدى 
تحققت األهداف

المخرجات 
التعليمية

طرق تحقيق 
األهداف

  .التواصل مع أستاذ المقرر بعد أداء االمتحان لمتعرف عمى إجابات األسئمة ومناقشتو فييا.التواصل مع أستاذ المقرر بعد أداء االمتحان لمتعرف عمى إجابات األسئمة ومناقشتو فييا  --33
  .االلتزام بالطرق اإلدارية المشروعة لتقديم التظممات المتعمقة بنتيجتو.االلتزام بالطرق اإلدارية المشروعة لتقديم التظممات المتعمقة بنتيجتو  --44
فى حاالت الغش أو الشغب داخل لجان االمتحان يتم التحفظ عمى الطالب داخل المجنة وتحرير تقرير عن الواقعة من فى حاالت الغش أو الشغب داخل لجان االمتحان يتم التحفظ عمى الطالب داخل المجنة وتحرير تقرير عن الواقعة من   --55

قبل المالحظين ومراقب المجنة ويتم اعتماد التقرير من رئيس المجنة قبل خروج الطالب من المجنة وكذلك موافقة عميد قبل المالحظين ومراقب المجنة ويتم اعتماد التقرير من رئيس المجنة قبل خروج الطالب من المجنة وكذلك موافقة عميد 
  . من قانون تنظيم الجامعات. من قانون تنظيم الجامعات125125الكمية تطبيًقا لحكم المادة الكمية تطبيًقا لحكم المادة 

  .ضرورة تواجد الخدمات الطبية ومسئولى الشئون القانونية فى محيط االمتحانات لالستعانة بيم عند المزوم.ضرورة تواجد الخدمات الطبية ومسئولى الشئون القانونية فى محيط االمتحانات لالستعانة بيم عند المزوم  --66
يجب أن تكون قاعات االمتحانات جيدة التيوية مضيئة بالقدر الكافى وتكون المساحة المخصصة لجموس الطالب ال يجب أن تكون قاعات االمتحانات جيدة التيوية مضيئة بالقدر الكافى وتكون المساحة المخصصة لجموس الطالب ال   --77

  .تسمح بمحاولة الغش.تسمح بمحاولة الغش
  

: التقويم االنسانى: التقويم االنسانى
  

: التقويم االنسانى لو عالقة حمقية مع العممية التعميمية والشكل التالى يوضح ىذه العالقة: التقويم االنسانى لو عالقة حمقية مع العممية التعميمية والشكل التالى يوضح ىذه العالقة  --11
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التقويم عممية تعتمد عمى األخالق وليا ُبعد أخالقى.التقويم عممية تعتمد عمى األخالق وليا ُبعد أخالقى  --22
  .التقويم ىو عممية مستمرة.التقويم ىو عممية مستمرة  --33
  . ذات عالقات متبادلة. ذات عالقات متبادلةDDiivveerrggeennttالتقويم ىو عممية تباعدية التقويم ىو عممية تباعدية   --44
  .التقويم ىو موقف تعمم وتعميم وليس موقف لمحكم عمى األداء فقط.التقويم ىو موقف تعمم وتعميم وليس موقف لمحكم عمى األداء فقط  --55
  .البد أن يخمو موقف التقويم من التوتر.البد أن يخمو موقف التقويم من التوتر  --66
البد أن يكون ىناك تدريب عمى نوعية االمتحانات وبنودىا قبل االمتحان النيائى البد أن يكون ىناك تدريب عمى نوعية االمتحانات وبنودىا قبل االمتحان النيائى   --77

  
  

 


