
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقويمو القياس الميثاق األخالقي في   
 

جامعة أسوانالقياس و التقويم بكلية اآلداب وحدة إعداد/   

 

 جامعة أسوان

 كلية اآلداب

القياس و التقويم وحدة  
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 :مقدمة 

لكل مهنة أخالقيات و مواثيق و قواعد و مبادئ حتكم قواعد العمل و السلوك فيها و ينبغي 

ويم جبامعة القياس و التق وحدةسعى ليم احرتامها و االلتزام بها. و تعلى العاملني يف حقل التع

أسوان إىل إرساء جمموعة من املواثيق األخالقية اليت تكفل وجود مرجعية أخالقية حتقق كفاءة 

 و شفافية هذا الكيان.

 

وء نتائج هذه يف ض هو تعد عملية التقويم من العمليات املهمة يف العملية التعليمية، ألن

ن ُتعدل يف أوية و التعليمية و اليت من شأنها الرتب العملية سوف يتم اختاذ جمموعة من القرارات

مسار الطالب و يف مسار العملية التعليمية نفسها، و من ثم يتوجب وجود ميثاق أخالقي يلتزم به 

 من أجل تنظيم التقويم بطريقة -أستاًذا جامعي و طالًبا–كل من يعمل يف هذه العملية املهمة 

 ها.تطوير و هاجلودة يف العملية التعليمية و من ثم إصالحعادلة و موضوعية و من أجل حتقيق ا

 

 : للميثاق و التقويم و التقييم املفهوم العام

هو جمموعة من القيم النبيلة و السلوكيات اليت جيب أن يلتزم بها منسوبي اجلامعة أثناء 

اواة العدل و املسممارسة أعماهلم، فااللتزام األخالقي يف املمارسات داخل اجلامعة يرسخ معنى 

 و يرفع القيم اجملتمعية األصيلة.

 

ضاء يف توجيه و ضبط عملية القياس و التقويم ألع ااًلفعَّو يلعب امليثاق األخالقي دوًرا  

واضحة قدر املستطاع ملا هو مقبول أو مرفوض أو مسموح أو ممنوع  وضع حدوًداو هيئة التدريس 

 يف إطار العالقة املهنية و إطار العمل داخل اجلامعة.
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و القياس هو العملية اليت ُيَقدَّر بها أداء املتعلمني بالنسبة للمعارف و املهارات املختلفة 

يمة، و معرفة لعملية اليت يتم فيها تقدير قما التقييم هو اأداة مالئمة أو مقياس مناسب، بين باستخدام

نواحي القوة و الضعف ملستوى املتعلمني أو طرق التدريس و إصدار حكم عليها باستخدام طرق 

و أدوات متنوعة، و أخرًيا التقويم هو عملية منهجية منظمة جلمع البيانات و تفسري األدلة مبا يؤدي 

 ج يساعد يف توجيه العمل الرتبوي و اختاذ اإلجراءاتإىل إصدار أحكام تتعلق بالطالب أو الربام

 املناسبة يف ضوء ذلك.

 

 : او رسالته رؤية الوحدة

واكب نسعى لتقديم تعليم م -للقياس و التقويم كوحدة–انطالًقا من رسالتنا و رؤيتنا 

جليد انتج ألجيال من الطالب قادرين على التحصيل الدراسي ملتطلبات احلاضر و املستقبل، و ُم

و التفوق يف جمال البحث العلمي ملا بعد التخرج. و يف ضوء ذلك تهدف رسالتنا إىل تقويم 

 األداء الطالبي مبا يتوافق مع معايري جودة التعليم البنَّاء ُمرتقني مبستواهم و قدراتهم التنافسية.

 

واعد و ق القياس و التقويم جبامعة أسوان إىل إرساء من خالل هذا امليثاق تسعى وحدة

أسس حتكم و توضح حدود التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، و اهليئة املعاونة، و الطالب، و 

الكلية، و اجلامعة، و اجملتمع حبيث حتفظ لكل طرف حقوقه و حتميه من سوء املعاملة أو اإلساءة 

 أو االستغالل.

 

 مبادئ امليثاق األخالقي :

 .الشفافية و احملاسبة 

  املتميز.األداء املهين 

 .تدعيم العمل اجلماعي و روح الفريق 

 .نشر مناخ الثقة داخل الكلية 
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 .اإلدارة السليمة للخالفات و الصراعات خالل األزمات 

 .العدالة و الدقة يف عملية التقويم و التقييم 

 

 : دور امليثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

 هذا امليثاق وثيقة مساندة ميكن االعتماد عليه يف معاجلة القضايا القانونية املتعلقة يعترب 

بنظم القياس و التقويم اليت قد تقع بني األطراف املختلفة، و ال ميكن اعتبارها الوثيقة األوىل و 

 مالوحيدة يف ذلك ألن امليثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس اخلاص بنظم القياس و التقوي

خالقية ألعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة حنو ذاتهم و مهنتهم و طالبهم األ حيدد الواجبات

 يف مهنتهم و أخالقها سلوًكا و عماًل و حيفظهم ليمثلوا قيم و جمتمعهم داخل و خارج اجلامعة،

دريس الت حياتهم، و ذلك من خالل جمموعة من املعايري تصف السلوك املتوقع من أعضاء هيئة

 و اهليئة املعاونة عند القيام بعملية القياس و التقويم، مطبقني هلا بأمانة.

 

قي أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة احرتام قواعد نظم القياس امليثاق األخال و ُيلزم

 ،و التقويم المتحانات و الطالب، و املشاركة اإلجيابية يف حتقيق أهداف الكلية و رسالتها الرتبوية

إضافة إىل تنفيذ التكليفات و إجنازها يف الوقت احملدد هلا و التعاون و العمل بروح الفريق 

 الواحد داخل احلرم اجلامعي.

 

 :أهمية امليثاق األخالقي 

 .االلتزام مبواثيق أخالقية صارمة 

  وجود ميثاق أخالقي يلتزم به اجلميع و يكون مبثابة دليل يسرتشد به اجلميع خاصة عند

 خالفات حول سلوك معني. ظهور

 .االلتزام بأخالقيات العمل اليت تشعر الطالب و أعضاء هيئة التدريس بالثقة بالنفس 

 .االلتزام بأخالقيات العمل مبا يسهم يف زيادة الرضا االجتماعي 

 .االلتزام األخالقي يف اجلامعة مبا يؤمنها ضد املخاطر بدرجة كبرية 
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 املعنيون بامليثاق األخالقي :

 إدارة اجلامعة 

 عميد الكلية 

 السيد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 

 السيد وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث 

 السادة رؤساء األقسام 

 أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة 

 رؤساء و أعضاء الكنرتوالت 

 )أعضاء جلنة سري االمتحانات )جلان التسليم و التسلم 

  االمتحانرؤساء جلان 

 املراقبون و املالحظون 

 )... ،العاملون بالكلية )القائمون بالطباعة 

 أولياء األمور 

 مركز ضمان اجلودة و الواحدات بالكليات 

 القياس و التقويم و الواحدات بالكليات وحدة 

 

 القائمون على التنفيذ :

 ة اجلامعة ارإد 

 عميد الكلية 

  الطالبالسيد وكيل الكلية لشئون التعليم و 

 السيد وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث 

 السادة رؤساء األقسام 

 حدات بالكلياتمركز ضمان اجلودة و الو 
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 : لتدريس و التقويميف ااألخالقيات العامة 

  ببني أعضاء هيئة التدريس و الطال–االحرتام و التقدير املتبادل على كافة األصعدة- 

 كالتزام أخالقي أساسي. 

  اإلميان بأن عملية التدريس و التقويم هي رسالة سامية و نبيلة و لذا فهي أمانة و مسئولية

 يف تشكيل و صياغة عقول الطالب و وجدانهم.

 .االلتزام مبعايري اجلودة يف إعداد و تدريس املنهج و طرق التقويم 

 م ليواكب ياستخدام الطرق و الوسائل احلديثة اليت تساعد على إتقان التدريس و التقو

 متطلبات العصر.

 .حتقيق املخرجات التعليمية املستهدفة من املقرر 

 .إعالم الطالب بتوصيف املقرر و أهدافه و حمتوياته و أساليب تقييمه 

 .تشجيع الطالب على التعلم الذاتي و توجيههم إىل مصادر املعرفة و أوعية املعلومات 

 ى اإلبداع، و العمل على تذليل تنمية قدرات التفكري لدى الطالب و تشجيعهم عل

 الصعاب و حل املشكالت اليت تواجههم، و إحسان معاملتهم و عدم التمييز بينهم. 

 .احلرص على غرس قيمة العمل اجلماعي و روح الفريق لدى الطالب 

 .اإلملام و االطالع على التطورات و املتغريات احلديثة 

  الطالب.االلتزام باحليادية عند تقدير أعمال و درجات 

 

 : سئولية األخالقية الواقعة على أستاذ اجلامعةامل

 : ما يجب أن يتحلى به األستاذ الجامعي

قة من األديان الرمسية املنبث أن يكون ملتزًما يف سلوكه باملعايري األخالقية الرمسية و غري .1

 و الثقافة السائدة باجملتمع.

ًوا املناسبة لنموهم املعريف و اخللقي منيسهم جبدية يف تربية طالبه و تهيئة الظروف  .2

 صحيًحا.
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يتسم باألمانة و الصدق مع النفس؛ األمانة يف تعامالته مع اآلخرين، األمانة العلمية و  .3

 التعليمية، الصدق يف القول و العمل.

اط به من نااللتزام و املوضوعية يف مجيع ما يقوم به و التفاعل اإلجيابي يف مجيع ما ُي .4

 مهام.

 االنفراد باختاذ القرارات من مبدأ الشورى.عدم  .5

 باحرتام و سعة صدر. -من زمالئه أو الطالب–تقبل الرأي اآلخر  .6

 أن يكون قدوة حسنة. .7

 

 و السلوكيات األساسية لألستاذ الجامعي :  المسئوليات

التقييم املستمر أو الدوري للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم )التغذية املرتدة( لالستفادة  .1

 منها يف تصحيح املسار أو تدعيمه حسب احلالة.

إخطار القسم العلمي أو وكيل الكلية املختص بنتائج التقييم يف احلاالت اليت تستوجب  .2

اإلنذار األكادميي( أو )إعطاء الطالب فرصة أخرية ذلك، مثل )وضع الطالب على قائمة 

 من اخلارج(.

تفوقهم و كذلك اجلودة يف وضع  مراعاة تطبيق العدل يف فرز مستويات الطالب حسب .3

 مع ما يتم تدريسه. اشًيااالمتحان ليكون متم

 مراعاة الدقة و االلتزام بالنظام و االنضباط يف جلسات االمتحان اليت يشرف عليها األستاذ. .4

 منع الغش منًعا باًتا و معاقبة من يقوم به أو يشرع فيه. .5

 و العدل يف نفس الوقت. يئ الفرصة لتطبيق احلزمتنظيم االمتحانات مبا يه .6

 ال جيوز إشراك األقارب )حتى الدرجة الرابعة( يف امتحانات أقاربهم أو اإلشراف عليها. .7

 تنظيم عملية رصد النتائج مبا يكفل الدقة التامة و السرية التامة. .8

 

 بها عضو هيئة التدريس: األخالقيات المهنية الخاصة بالتقويم و التي يجب أن يتحلى 

 عالقات شخصية مع الطالب.عدم إقامة  .1

 عدم قبول أي هدايا أو جمامالت من الطالب بشكل شخصي. .2
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 عدم تكليف الطالب بأي أدوار أو أعمال ليست ضمن واجباتهم. .3

 يسمح باملناقشة و االعرتاض. .4

 يكون األستاذ منوذًجا للدميقراطية. .5

 اخلصوصية. ميتنع عن إعطاء الدروس .6

 يتابع طالبه إىل أقصى حد ممكن. .7

 على دراية باألمور الرتبوية و الطرق و األساليب التدريسية. يكون .8

 يلم باملستجدات يف مادته و يكون على دراية بثقافة جمتمعه التعليمية. .9

ى جيد بالشكل الذي حيقق مستويطبق معايري اجلودة على املادة اليت يقوم بتدريسها  .11

 للخريج على مستوى أداء املهنة يف اجملتمع.

احملاضرات باحملتوى العلمي للمقرر و النواتج التعليمية املستهدفة و مراعاة الوزن يربط . 11

 النسيب ملوضوعات احملتوى يف العملية التدريسية و االختبارات على السواء.

يقدر درجات االمتحانات بعدالة و وضوح و شفافية )يف ضوء األساليب العلمية(، حيث  .12

ة لألسئلة املقالية و بالنسبعية عمل مفتاح لإلجابة الصحيحة، يراعي بالنسبة لألسئلة املوضو

حيدد عناصر اإلجابة على السؤال و يوزع الدرجات على كل عنصر )يف منوذج اإلجابة 

 .لالمتحان(

 يشارك الطالب يف وضع جداول االمتحان. .13

 ينسق لغة التقويم و لغة التدريس. .14

 لتطبيق احلزم و العدل يف نفس الوقت.ينظم االمتحانات مبا يهيئ الفرصة  .15

 يراعي الدقة يف تصحيح كراسات اإلجابة. .16

العناية و عدم الرتاخي يف عملية تقويم الطالب؛ فإذا كان املطلوب تقويم الطالب يف  .17

أعماهلم أثناء الدراسة من خالل األنشطة أو االختبارات الشفوية و التحريرية أو األحباث و غري 

يق جات اليت حيددها مبنية على عمل دقيؤدي ذلك بعناية حبيث تكون الدر فعليه أنذلك، 

 قام به، و اقتنع به.
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إتاحة الفرصة للطالب إلبداء آرائهم يف النظام، حتى و لو مل تكن تلك اآلراء ملزمة  .18

 لألستاذ أو لإلدارة.

 

 التدريس :  األخالقيات المهنية الخاصة بمراحل التقويم المختلفة لعضو هيئة

 
ً

 : قبل االمتحان أول

 توعية الطالب باملهارات الالزمة لإلجابة على االمتحان. .1

 نية إذا لزم األمر.على استخدام االمتحانات االلكرتو تدريب الطالب .2

 كتابة االمتحان و مراجعته. .3

 طبع االمتحان يف املوعد احملدد و املعلن. .4

 وكيل الكلية املختص.متحان إىل رئيس القسم العلمي أو تسليم اال .5

إرسال درجات أعمال السنة و درجات العملي و األعمال الفصلية مع األوراق اليت تثبت  .6

 هذه الدرجات موقعة من أستاذ املادة و رئيس القسم.

 الشفهية موقعة من جلنة املمتحنني و رئيس القسم.إرسال درجات االختبارات  .7

احملددة إذا كانت املادة ُتدرس مع زميل آخر ضوابط االشرتاك مع الزمالء يف وضع ال .8

 أو أكثر.

العدالة و اجلودة يف وضع االمتحان؛ االمتحان ليس وسيلة للرتهيب أو االنتقام من  .9

االمتحان ما مت تدريسه و ما مت حتصيله، و أن يفرز  الطالب، لذا جيب مهنًيا أن ُيالئم

 مستويات الطالب بعدالة دون تشدد و دون تسيُّب.

 يتناسب كم املادة االمتحانية مع الفرتة الزمنية املخصصة لالمتحان. .11

 تشمل املادة االمتحانية كافة نواتج التعلم )املعارف و املهارات و االجتاهات(. .11

ة( أو لدرجة الرابععدم إشراك أعضاء هيئة التدريس يف وضع امتحانات ألقاربهم )حتى ا .12

 للضعف اإلنساني. االطالع عليها اتقاًء للشبهة أو

من العدل أن ُيعرِّف الطالب أساسيات نظام التقويم و االمتحان الذي سيخضع له، على  .13

 أن ُتتاح هذه املعلومات لكل الطالب على السواء.
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االلتزام بعدم التنويه أو اإلحياء باألسئلة املتوقعة يف االمتحان لتعارض ذلك مع حتقيق . 14

 العدالة بني الطالب.

 ا : أثناء االمتحاناتثانًي

 و االنضباط يف جلسات االمتحان.راعي الدقة و العدل و االلتزام ي .1

 االمتحان. جلسة يف النظام و اهلدوء من قدر أكرب توفري .2

 االلتزام بالتواجد قبل البدء و أثناء عقد امتحانات املقررات اخلاصة بهم. .3

 موضوعية.ل مالحظات الطالب و التعامل معهم بهدوء و بُّتَق .4

 التعاون مع الزمالء أثناء سري االمتحانات. .5

 التواجد مع الزمالء يف جلنة االختبارات الشفوية. .6

 التواجد مع الزمالء يف اللجان أثناء االختبارات التحريرية. .7

 منع الغش و معاقبة من يقوم به. .8

 االلتزام بتعليمات إدارة الكلية يف هذا الشأن. .9

لى حصول أي شخص ع جتنب و الوقت عيتضي جتنب و األخطاء لتجنب مطلوبة الدقة .11      

 أقل أو أكثر مما يستحق. 

إن هدف االمتحان هو قياس التقدم احملقق يف التعلم كنتيجة للجهد املبذول، و  .12      

 بالتالي العدل مطلوب لكي تتناسب النتيجة مع اجلهد كلما كان ذلك ممكًنا. 

 بأن هناك خطأ و بأننا نقوم بتصحيحه. االعرتاف يف مهنًيا مطلًقا عيب ال .13      

 

 ثالًثا : بعد االمتحانات

 التوقيع أمام درجة كل سؤال و على كراسة اإلجابة. .1

 كتابة الدرجة الكلية باألرقام و احلروف و التوقيع عليها. .2

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

 األسئلة اخلاصة به فقط إذا كان االمتحان مشرتك فيه أكثر من عضو.االلتزام بتصحيح  .4

 أوراق االمتحان للكنرتول املختص يف الوقت احملدد.تسليم  .5
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 ات.للكلية بعد إجراء االمتحان إرسال منوذج اإلجابة لتحميله على املوقع اإللكرتوني .6

درجات، و إعطاء اليف عملية تصحيح كراسات اإلجابة توخي الدقة التامة و العدل يراعى  .7

و لذلك يتوجب إجراء مراجعة أوىل و مراجعة ثانية على أعمال التصحيح للتأكد من دقتها 

 و عدالتها.

 جات مبا حيقق الدقة و السرية التامة.تنظيم عمليات رصد الدر .8

 ني الختاذ قراراتها حبيادية.تائج على جلنة املمتحنالنُتعرض  .9

 السماح مبراجعة النتائج حال وجود أي تظلم مع حبث التظلم جبدية تامة. .11

 ال جيوز أن يقوم بتصحيح امتحاناته عضو من أعضاء اهليئة املعاونة. .11

 

 : الطالبئولية األخالقية الواقعة على املس

لك ذااللتزام حبضور احملاضرات و التطبيقات العملية مع االلتزام بالقيم األخالقية أثناء  .1

 و عدم القيام بسلوكيات غري مقبولة.

 بالكلية. الدراسةااللتزام باللوائح و القوانني اليت تنظم  .2

 معرفة نظم التقويم و القواعد املنظمة لالمتحانات. .3

 عدم حماولة أو الشروع يف الغش يف االمتحانات. .4

 االتزان االنفعالي و الثقة بالنفس و املهارات الشخصية. .5

 لقدرة على إجناز  املهام و الواجبات و األنشطة املكلف بها.التفوق العلمي و ا .6
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 القياس و التقويم وحدةجملس إدارة 

 رئيًسا عميد الكلية

 عضًوا وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة

 عضًوا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 عضًوا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث

 عضًوا مدير الوحدة

 عضًوا نائب املدير

 عضًوا رئيس جلنة التدريب و تكنولوجيا املعلومات

 عضًوا رئيس وحدة املتابعة و الدعم الفين

 عضًوا رئيس جلنة اإلعالن و النشر

 عضًوا رئيس وحدة التصحيح اإللكرتوني

 عضًوا رئيس وحدة االستبيانات

 عضًوا اإلحصاءرئيس جلنة التحليل و 

 عضًوا رئيس جلنة بنوك األسئلة

 

 القياس و التقويموحدة ات أعضاء وحد

 وحدة التدريب و تكنولوجيا املعلومات (1

 رئيًسا حممد د/ هبة ضاحي

 عضًوا ميار حممود

 وحدة املتابعة و الدعم الفين (2

 رئيًسا د/ سناء حممد الرشيدي

 عضًوا إبراهيم حممد سعدي
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 اإلعالنوحدة النشر و  (3

 رئيًسا د/ هدى حممد محاد

 عضًوا أمرية طه

 عضًوا أنوار أبو املكارم

 عضًوا عبد اجليد يامسني

 وحدة التصحيح اإللكرتوني (4

 رئيًسا حممد د/ وفاء عبداهلل

 عضًوا د/ منى جماهد

 عضًوا مارينا عزت حبيب

 عضًوا خالد عبدالتواب

 عضًوا تسبيح عادل عبدالسميع

 االستبيانوحدة  (5

 رئيًسا د/ مي إمساعيل حممد

 عضًوا علي أمحد حممد علي

 عضًوا د/ أمحد جابر

 عضًوا د/ صفاء يوسف حامد

 وحدة اإلحصاء (6

 رئيًسا د/ زينب شعبان راتب

 عضًوا مارتينا ميالد يونان

 عضًوا أمحد خالد رمضان

 وحدة بنوك األسئلة (7

 رئيًسا د/ أمحد حممد اخلرشي

 عضًوا بغداديد/ أمساء 

 عضًوا أمساء خالد
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