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والضوابط التً ٌجب أن ٌلتزم بها أعضاء ٌعتبر هذا المٌثاق مجموعة من القٌم واألخبلقٌات 

هٌبة التدرٌس عند القٌام بعملٌة تقوٌم الطبلب ومن ثم تضع حدودا واضحة ومحددة لما هو 

وضا، مسموحا أو ممنوعا فى إطار العبلقة المهنٌة وإطار العمل داخل الكلٌة.  لذا مقبوال أو مرف

تسعى وحدة القٌاس والتقوٌم بكلٌة الزراعة جامعة عٌن شمس  من خبلل هذا المٌثاق إلى 

إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح حدود التعامل مع الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس والكلٌة 

املٌن بالكلٌة بحٌث تحفظ لكل طرف من هذه األطراف حقوقه وتحقق والجامعة والمجتمع والع

مبدأ العدالة والشفافٌة. وبالتالى تحدد الواجبات األخبلقٌة العضاء هٌبة التدرٌس والطبلب 

والعاملٌن بالكلٌة من اجل تنمٌة القٌم المهنٌة واألخبلقٌة لدٌهم وذلك من خبلل وضع مجموعة 

 ضح السلوك المتوقع من أعضاء هٌبة التدرٌس والطبلب. من المعاٌٌر واألسس التى تو

كما ٌتم تطوٌر أسلوب التقوٌم واستخدام التقوٌم القابم على األداء فً رفع مستوى تحصٌل  

الطبلب، حٌث ٌشاركون فٌها مشاركة فعالة وٌقومون بأنشطة تبرز تمكنهم من مهارات أدابٌة 

وعملٌة وتطبٌقٌة مهمة تتعلق بالمقررات الدراسٌة وتكشف عن قدرتهم على االبتكار  واالبداع 

ت أصٌلة متنوعة تتمٌز بدرجة عالٌة من الجودة واالتقان وخلق وعً إٌجابً آللٌات لنتاجا

 التقوٌم بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والطبلب والمستفٌدٌن.

فً معالجة القضاٌا المتعلقة بنظم التقوٌم  اوٌعتبر هذا المٌثاق وثٌقة ٌمكن االعتماد علٌه

ف المختلفة، وال ٌمكن إعتبارها الوثٌقة األولى والوحٌدة فً واالمتحانات التً قد تقع بٌن األطرا

ذلك ألن المٌثاق األخبلقً ألعضاء هٌبة التدرٌس الخاص بنظم التقوٌم واالمتحانات ٌحدد 

الواجبات األخبلقٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة نحو ذاتهم ومهنتهم وطبلبهم 

لٌتمثلوا قٌم مهنتهم وأخبلقها سلوكاً وعمبلً فً  ومجتمعهم داخل وخارج الجامعة، وٌحفظهم
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حٌاتهم، وذلك خبلل مجموعة من المعاٌٌر تصف السلوك المتوقع من أعضاء هٌبة التدرٌس 

 والهٌبة المعاونة عند القٌام بعملٌة التقوٌم، مطبقٌن لها بأمانة.

واعد نظم وٌلزم المٌثاق األخبلقً أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة احترام ق 

التقوٌم واالمتحانات والمشاركة اإلٌجابٌة فً تحقٌق رؤٌة ورسالة وأهداف الكلٌة إضافة إلى 

تنفٌذ التكلٌفات وإنجازها فً الوقت المحدد لها والتعاون والعمل بروح الفرٌق الواحد داخل 

 الحرم الجامعً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بكلٌة الزراعة جامعة عٌن شمس وحدة القٌاس والتقوٌمقامت  لذلك

 جمٌع به ٌلتزم حٌثواالمتحانات  التقوٌم أخبلقً لنظم مٌثاق بعمل

 بما لتقوٌم الطبلب ومرشدا موجها لهم وٌكون التدرٌس هٌبة أعضاء

 ٌهدف و الطبلب، تقوٌم فً والموضوعٌة العدالة من قدر اكبر ٌحقق

 لكلٌته التدرٌس هٌبة أعضاء من عضو كل تعزٌز انتماء إلى كذلك

 .تطوٌر المجتمع فً واإلسهام بها واالرتقاء ومهنته ولرسالته
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 :  األخبلقً بالمٌثاق االلتزام ٌساهم

 واالمتحانات التقوٌم عملٌات فً للمشاركٌن والمحاسبة للمساءلة مرجعٌة وثٌقة توفٌر. 

 بها  والمعنٌٌن االمتحانات م والتقوٌ وعملٌات فً تنظٌم المشاركٌن لدى الرضا تحقٌق. 

 واالمتحانات التقوٌم وعملٌات نظم خبلل من والمصداقٌة بالعدالة الشعور تنمٌة. 

 متحاناتواإل عملٌات التقوٌم فً للمشاركٌن واألخبلقً المهنً األداء بمستوى االرتقاء. 

 أهداف المٌثاق:

 صٌاغة القواعد األخبلقٌة للقابمٌن بعملٌة التقوٌم والطبلب. -1

 توثٌق القواعد األخبلقٌة ونشرها على الطبلب والمستفٌدٌن. -2

إلتزام القابمٌن على عملٌة العمل بروح الفرٌق بجهد متساوي وبروح المسبولٌة و -3

 التقوٌم والطبلب بالسلوكٌات التً تتماشى مع مكانة المؤسسة التعلٌمٌة الجامعٌة.

 دعم الرضا واالستقرار وتقلٌل الممارسات غٌر العادلة. -4

 كافؤ الفرص بٌن الطبلب.ت -5

 مرجع ٌحكم إلٌه كل من إدارة الكلٌة والطبلب فٌما ٌخص عملٌة التقوٌم. -6

 تحقٌق أقصى درجات العدالة والسبلمة فً النتابج. -7

 .عملٌة التقوٌم فً كل مراحل  مبادىء المٌثاقتحقٌق أقصى معدالت تطبٌق  -8

 ٌثاق.تحفٌز أعضاء هٌبة التدرٌس على ضرورة تحقٌق أهداف هذا الم -9
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 : أخبلقٌة مبادئ عده على المٌثاق ٌشمل

 :كالتالً المبادئتحكم أي مٌثاق أخبلقً، وٌمكن توضٌح تلك  التً المبادئٌوجد العدٌد من 

 فى العبلقات مع االخرٌن وفى اتخاذ القرارات واإلجراءات.العدل : 

 آمنه تعمل على : أن تكون العملٌة التعلٌمٌة أمٌنة، وذلك من خبلل خلق بٌبة األمانة

 تعمٌق الشعور بالراحة فى التعامل بٌن اعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن والطبلب.

 مما ٌساعد فً خلق  (أى تقبل الرأي والرأي اآلخر): ٌجب احترام اراء االخرٌن االحترام

 ثقة متبادلة بٌن جمٌع االطراف.

 وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن والطبلب. المساواة 

 فى التعبٌر عن الرأى. الثقة 

 وذلك من خبلل العمل على كل ما هو مفٌد وصالح وٌحترم استقبللٌة  التكامل المهنى

 االخرٌن.

 بالسرٌة والخصوصٌة االلتزام. 

 -والشكل التالى ٌوضح المبادئ التى تحكم  المٌثاق األخبلقى  :
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 الشروط الواجب توافرها فً أدوات تقوٌم أداء الطالب:

 أن تقٌس أدوات التقوٌم وأسالٌبه وعملٌاته أهداف ونواتج التعلم التً وضعت الصدق :

 لقٌاسها.

 اتساق نتابج الطبلب عند إعادة عملٌة القٌاس والتقوٌم على نفس العٌنة وفً  :الثبات

 نفس الظروف.

 علٌم والتعلم، وتنوع أنماطه ما بٌن التقوٌم تالتقوٌم لعملٌتً ال: مبلزمة االستمرارٌة

 القبلً والبنابً والتجمٌعً و النهابً.

 المعرفٌة والوجدانٌة واالجتماعٌة )قوٌم جمٌع نواتج التعلم المستهدفةت: ٌغطً الالشمولٌة

 .(والمهارٌة

 وباختبلف القابمٌن : ثبات نتابج التقوٌم باختبلف أدواته وإجراءاتهالموضوعٌة والعدالة ،

 على تصحٌح إجابات الطالب، مع مراعاة طبٌعة األنماط المختلفة من الطبلب.

 إعبلن إجراءات التقوٌم ومقاٌٌس تقدٌر إجابات الطبلب، وقواعد الشفافٌة والوضوح :

 المحاسبة التً تتخذ فً ضوء النتابج.

 ر نتابجه عن بحتى تع: إجراء التقوٌم فً مواقف فعلٌة وحٌاتٌة واقعٌة، الواقعٌة

 المستوى الفعلً ألداء الطالب دون إخفاق أومبالغة.

 مشاركة جهات مجتمعٌة عدٌدة ومنظمات سوق العمل فً المسبولٌة الفردٌة والجماعٌة :

عملٌات وإجراءات التقوٌم مع مؤسسات التعلٌم، باإلضافة إلى مشاركة الطبلب أنفسهم 

 )التعاون فً عملٌة التقوٌم(.

 مهارات التفكٌر واإلبداع لدى  تزٌد سر التقوٌم عملٌاتٌٌ: فرص لتطوٌر األداءإتاحة ال

الطبلب، وتقدٌم تغذٌة راجعة لؤلستاذ لتطوٌر استراتٌجٌات تدرٌسه وغٌرها من عناصر 

 منظومة التعلٌم.
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 االستفادة من نظم التكنولوجٌا الحدٌثة والمٌكنة اإللكترونٌة فً توافر اآللٌات المٌسرة :

 إجراءات التقوٌم.تٌسٌر 

 

 :األخبلقً بالمٌثاق المعنٌون

 .الكلٌة عمٌد /د.أ . 1

 .الطبلب ٌملالتع لشبون الكلٌة وكٌل  /د.أ .2

 .والبحوث العلٌا الدراسات لشبون الكلٌة وكٌل / د.أ . 3

 . واالعتماد الجودة ضمان وحدة أعضاء .4

 .األكادٌمٌة األقسام رؤساء السادة . 5

 .ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء . 6

 .الكنتروالت وأعضاء رؤساء .7

 .والمبلحظون والمراقبون االمتحانات سٌر فً المشاركون األعضاء . 8

 .بالكلٌة االختبارات طباعة على القابمون . 9

  و التقوٌم القٌاس وحدة أعضاء . 11

   الطبلب . 11
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 متحاناتالتقوٌم و اإلالفبات التً تقوم بتنفٌذ المٌثاق األخبلقً لنظم 

 إدارة الجامعة 

 عمـــٌد الكلٌة 

 السٌد وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب 

 السٌد وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث 

 وحدة القٌاس والتقوٌم 

  أعضاء هٌبة التدرٌس والهبٌة المعاونة السادة 

 

 

 

 

 

 

 

ٌحدد المٌثاق مجموعة من األخبلقٌات التى ٌلتزم بها المشاركٌن فى عملٌات التقوٌم 

 واالمتحانات 

 

 

 

 عمٌد  الكلٌة  ادارة الجامعة 
وكٌل الكلٌة لشبون 
 التعلٌم والطبلب 

وكٌل الكلٌة للدراسات 
 العلٌا والبحوث 

 وحدة القٌاس والتقوٌم
السادةأعضاء هٌبة 
التدرٌس والهٌبة 

 المعاونة
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 اخبلقٌات عامة لكافة المشاركٌن فى نظم وعملٌات التقوٌم واالمتحانات 

 .االلتزام بالدقة واالمانة والسرٌة والموضوعٌة فى كافة مراحل نظم التقوٌم واالمتحانات 

  بالشفافٌة والعدالة والوضوح فى جمٌع مراحل نظم التقوٌم واالمتحانات.االلتزام 

 .تجنب اقامة عبلقات شخصٌة مع الطبلب 

 . تجنب قبول اٌة هداٌا او مجامبلت من الطبلب بشكل شخصى 

 حتى الدرجة الرابعة( عدم المشاركة فى اعمال االمتحانات فى حالة وجود أقارب(. 

 ولها عبلقة بعملٌة  و اعمال لٌست ضمن واجباتهمعدم تكلٌف الطبلب باى ادوار ا

  التقوٌم.

  السماح بالنقاش واالعتراض والنقد البناء 

   االلتزام بالعدل والحزم والدٌموقراطٌة 

  االلمام باالمور التربوٌة و االسالٌب التدرٌسٌة 

  اتباع معاٌٌر الجودة فى عملٌة التقوٌم والقٌاس 

 

درٌس المشاركٌن فى نظم وعملٌات التقوٌم اخبلقٌات خاصة بأعضاء هٌبة الت

 واالمتحانات 

 

  لتمكٌنهم من فهم المقررات.متابعة الطبلب إلى اقصى درجة ممكنة 

 .تعرٌف الطبلب بتوزٌع  االلتزام بالتقوٌم المستمر للطبلب واعبلمهم بنتابجهم(

درجات المقرر ومواعٌد االمتحانات الفصلٌة والشفهٌة والتدرٌبات المختلفة بطرق 

مختلفة سواء ورقٌا من خبلل اعبلنات على لوحة إعبلنات القسم، أو شفهٌا 

 بالمحاضرات او الكترونٌا على الموقع الخاص بالكلٌة(
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  عطاء الدروس الخصوصٌة إاالمتناع عن 

 سبلة وكٌفٌة االجابة علٌها.نواع المختلفة لؤلطبلب على األتدرٌب ال 

 ول االمتحان.ااشراك الطبلب فى وضع جد 

  ًمتابعة الطبلب المعرضٌن للحرمان من االمتحانات بالتنسٌق مع القسم الذي ٌنتم

 الٌه الطالب.

 التقوٌم.لغة وجود اتساق بٌن لغة التدرٌس و 

  الى االسماء لتحقٌق مبدا الشفافٌة تصحٌح دون النظر المراعاة الدقة فى

 والموضوعٌة.

 .ٌكون على دراٌة باألمور التربوٌة والطرق واألسالٌب التدرٌسٌة 

 .ٌلم بالمستجدات فً مادته وٌكون على دراٌة بثقافة مجتمعه التعلٌمٌة 

  ٌطبق معاٌٌر الجودة على المادة التً ٌقوم بتدرٌسها بالشكل الذي ٌحقق مستوى

 مستوى أداء المهنة فً المجتمع. جٌد للخرٌج على

  ٌقٌد المحاضرات بالمحتوى العلمً للمقرر والنواتج التعلٌمٌة المستهدفة ومراعاة

الوزن النسبً لموضوعات المحتوى فً العملٌة التدرٌسٌة واالختبارات على 

 السواء.

  ٌتصف تقدٌر درجات االمتحانات بالعدالة والوضوح والشفافٌة )فً ضوء األسالٌب

لمٌة( حٌث ٌراعى بالنسبة لؤلسبلة الموضوعٌة عمل مفتاح لئلجابة الصحٌحة، الع

وبالنسبة لؤلسبلة المقالٌة تحدد عناصر اإلجابة على السؤال وتوزٌع الدرجات على 

 كل عنصر )فً اإلجابة النموذجٌة لبلمتحان(.
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 مسبولٌة األستاذ فً األخبلق تقع إذاً فً بعدٌن:

 البعد األول:

ماً فً سلوكه بالمعاٌٌر األخبلقٌة الرسمٌة وغٌر الرسمٌة زواجبه فً أن ٌكون ملت

  والثقافة السابدة والمجتمع.المنبثقة من األدٌان 

 البعد الثانً:

هم المعرفً والخلقً تطورواجبه فً أن ٌسهم بجدٌة فً تربٌة طبلبه وتهٌبة الظروف ل

 اً صحٌحاً. تطور

 

 

 

 عادلة بطرٌقة التقوٌم تنظٌماجل  من العملٌة هذه فً ٌعمل من كل به ٌلتزم األخبلقً المٌثاق

واألستاذ الجامعً فً  .التعلٌمٌة العملٌة والتطوٌر فً الجودة تحقٌق اجل ومن وموضوعٌة

موقع خاص للغاٌة بالنسبة لطبلبه وبالنسبة للمجتمع، حٌث ٌتوقع منه أن ٌعاون فً التنشبة 

فً سلوكه لٌس فقط الخلقٌة السلٌمة للطبلب، إضافة إلى أن ٌتحلى هو نفسه بالخلق القوٌم 

 ألن هذا واجبه، وإنما أٌضاً ألنه النموذج الذي ٌؤثر فً سلوك المحٌطٌن به.

غنً عن البٌان أن سلوك األستاذ ٌنعكس على 

عدٌن فً نفس الوقت، فكل ما ٌفعله األستاذ هو بال

إلتزام خلقً وهو نموذج ٌسهم فً التكوٌن الخلقً 

 لطبلبه.
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 ٌجب أن ٌلتزم األستاذ الجامعً بعدد من المسبولٌات والسلوكٌات األساسٌة:

التقٌٌم المستمر أو الدوري للطبلب مع إفادتهم بنتابج التقٌٌم )التغذٌة المرتدة( لبلستفادة  -1

 منها فً تصحٌح المسار أو تدعٌمه حسب الحالة.

أو وكٌل الكلٌة المختص بنتابج التقٌٌم فً الحاالت التً تستوجب  إخطار القسم العلمً -2

ذلك، مثل )وضع الطالب على قابمة اإلنذار األكادٌمً( أو )إعطاء الطالب فرصة اخٌرة 

 من الخارج(.

توخً العدل والجودة فً تصمٌم االمتحان لٌكون متمشٌاً مع ما ٌتم تدرٌسه وما ٌتم  -3

 ات الطبلب حسب تفوقهم.تحصٌله، وقادراً على فرز مستوٌ

 جلسات التً ٌشرف علٌها األستاذ.التوخً الدقة وإلتزام النظام واالنضباط فً  -4

 منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش أو الشروع فٌه. -5

 تنظٌم االمتحانات بما ٌهٌا الفرصة لتطبٌق الحزم والعدل فً نفس الوقت. -6

 ت أقاربهم أو اإلشراف علٌها.اامتحانال ٌجوز إشراك األقارب )حتى الدرجة الرابعة( فً  -7

 تنظٌم عملٌة رصد النتابج بما ٌكفل الدقة التامة والسرٌة التامة. -8

 

 

 اخبلقٌات اضافٌة 

 قبل ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة بأعضاء الخاصة األخبلقٌات سبق ما إلى توجد باإلضافة

  :االمتحانات وبعد واثناء

 :االمتحان قبل ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء بالسادة خاصة أخبلقٌات -أ

للمستوي  البرامج لجمٌع موحد اختبار إعداد التدرٌس عند هٌبة أعضاء بٌن التعاون .1

 .المقرر نفس بتدرٌس عضو من قٌام أكثر حالة فً الواحد
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 وخاصة لبلمتحان المخصص الفعلً الزمن مع األسبلة عدد مناسبة االلتزام بمراعاة .2

 .فرع من أكثر تتضمن التً األوراق االمتحانٌة

 .والمضمون الشكل حٌث من االمتحانٌة الورقة جودة االلتزام بمعاٌٌر .3

 االمتحان موعد قبل وطباعته ومراجعته واضح بشكل وكتابته االختبار بإعداد االلتزام .4

 .كاف بوقت

 بداٌة قبل معتمدة والشفهٌة والعملٌة الفصلٌة األعمال درجات تسلٌم على الحرص .5

 .كاف النهابٌة بوقت االمتحانات

 

 :االمتحان أثناء التدرٌس هٌبة بأعضاء خاصة أخبلقٌات -ب

 .االمتحان عقد وأثناء األسبلة مظروف فتح أثناء المادة أستاذ تواجد ضرورة . 1

 .االمتحانات إجراء أثناء الطبلب مع التعامل فً اإلنسانً الجانب مراعاة  .2

 .الشأن هذا فً الكلٌة إدارة بتعلٌمات وااللتزام الغش منع على التأكٌد  .3

 .والعملٌة الشفهٌة االختبارات لجان فً الفعالة بالمشاركة االلتزام . 4

 

 :االمتحان بعد التدرٌس هٌبة بأعضاء خاصة أخبلقٌات-ج

 .التصحٌح عند الدرجات علٌه والموزع مسبقا المعد اإلجابة بنموذج اإللتزام . 1

 . المحدد الوقت فً منه االنتهاء و الكلٌة داخل األوراق االمتحانٌة بتصحٌح االلتزام . 2

 والرصد التصحٌح عملٌتً فً والموضوعٌة الدقة مراعاة  .3

 الموقع لرفعه على علٌه الدرجات والموزع التفصٌلً اإلجابة نموذج بتسلٌم االلتزام . 4

 .مباشرة االمتحان من االنتهاء عقب الجامعة /للكلٌة االلكترونً
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 اإلٌجابٌة والنقاط النجاح نسب به موضحاً  االختبار، نتابج عن تقرٌر بإعداد االلتزام  .5

 لمؤسسات االعتماد دلٌل فً والوارد 16رقم  للنموذج وفقاً  التحسٌن، وخطط والسلبٌة

 .العالً التعلٌم

 

  :واالمتحانات التقوٌم عملٌة فً الجامعً الطالب عمل ٌنظم الذي األخبلقً المٌثاق

 اخبلقٌات الطبلب اثناء الدراسة  - أ

 .العملٌة والتطبٌقات المحاضرات بحضور الطبلب التزام .1

 .بالكلٌة دراستهم تنظم التً والقوانٌن باللوابح الطبلب التزام .2

 .لبلمتحانات المنظمة والقواعد التقوٌم بنظم الطبلب معرفة .3

 .االمتحانات فً الغش فً الشروع أو الطالب محاولة عدم .4

 غٌر بسلوكٌات القٌام وعدم المحاضرات حضور فً األخبلقٌة بالقٌم الطبلب التزام .5

 .مقبولة

 فً والمتبع المحدد النظام حسب للطبلب والدوري المستمر بالتقوٌم والعناٌة اإلهتمام .6

 .الكلٌة

 تم وما تدرٌسه تم ما االمتحان ٌعكس بحٌث االمتحان تصمٌم فً والجودة العدل توخً .7

 . تسٌبّ  ودون تشّدد دون بعدالة الطبلب مستوٌات ٌفرز تحصٌله، وأن

 واالمتحان التقوٌم نظام عن العام اإلعبلم .8

الذي  واالمتحان التقوٌم نظام أساسٌات الطالب ٌعرف أن واألستاذ الطالب بٌن العدل من .9

 وقد ، السواء على الطبلب لكل المعلومة هذه تتاح أن أٌضا العدل ومن له، سٌخضع

 اآلراء تلك تكن لم ولو حتى النظام، فً آرابهم إلبداء للطبلب الفرصة إتاحة ٌكون مناسبا

 .االمتحان جلسات فً واالنضباط والعدل الدقة توخً و لئلدارة أو ملزمة لؤلستاذ
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 :بالطبلب اثناء االمتحانات خاصة أخبلقٌات - ب

  والتقوٌم، االمتحان لعملٌة المنظمة والتعلٌمات بالقواعد االلتزام الطبلب على ٌجب .1

 .المحدد الموعد فً االمتحان لجنة مقر إلى الحضور .2

 .االمتحان سٌر أثناء والضوضاء الشغب إثارة عدم .3

 .والمراقبٌن المبلحظٌن مع التعامل فً الخلق بحسن االلتزام .4

 .فٌه الشروع أو الغش تجنب .5

 .االمتحانات أثناء الموباٌل استخدام تجنب .6

 .وغٌرىا ... االمتحان، لجنة داخل التدخٌن عدم .7

 

  اخبلقٌات الطبلب بعد االمتحان -ج

 العدل والتزام الدقة بتوخى ٌقضى المهنً المبدأ فى حالة وجود مشكبلت فى النتٌجة ونظرا الن

أنواع  .خطأ هناك لعل النتابج من بالتظلم السماح من الطبٌعى كان االمتحانات أعمال كل فى

  :مثل األخطاء

 .درجات عدة جمع فى أو درجة نقل فى خطأ .1

 .الرصد كشوف فى درجة تسجٌل فى خطأ .2

 .المراجع أو المصحح من لسهو اإلجابة من جزء تصحٌح بعدم خطأ .3

 .التصحٌح قواعد أو الرأفة قواعد من أى تطبٌق فى خطأ .4

 .صحٌحة إجابة على المقررة الدرجة احتساب فى خطأ .5

التظلمات  لتلقى نظام هناك وبالتالً ،تصحٌحها ٌجب مادٌة أخطاء األخطاء هذه كل وتسمى

 .اكتشافها ٌتم التً المادٌة األخطاء وتصحٌح النتابج وفحص

مثل  للتقدٌر مجال فٌها التى اإلجابة لسبلمة المصحح بتقدٌر تتعلق أخرى محتملة أخطاء وهناك

  .مشابه موضوع فً رأي أو االحكام، أحد تقٌٌم أو المقالٌة، األسبلة إجابات
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ٌعتبر التقوٌم عملٌة منهجٌة تقوم علً أسس علمٌة تستهدف إصدار حكم دقٌق وموضوعً 

علً جوانب التعلم المختلفة عند الطبلب ، وذلك لتحدٌد جوانب القوة والقصور التخاذ قرارات 

تعزٌزٌة وعبلجٌة مناسبة كما ٌحدد المٌثاق األخبلقً للتقوٌم توصٌف األدوار التً ٌتعٌن علً 

 ومة التقوٌم القٌام بها فً مراحلها المختلفة أطراف منظ

 :الكلٌة بعمٌد خاصة أخبلقٌات

 :االلتزام  الكلٌة عمٌد على ٌجب

 . بكل اخبلقٌات اعضاء هٌبة التدرٌس 1

 مختلفة بوسابل االمتحانات مواعٌد بها موضحاً  الدراسى للعام الزمنٌة الخرٌطة . إعبلن2

 .)الكترونٌاً   -ورقٌا(

 .محددة معاٌٌر وفق لبلمتحانات والمراقبة النظام لجان تشكٌل  .3

 .التأدٌب لمجالس المحالٌن الطبلب بٌن والمساواة العدالة مراعاة . 4

 

 :والبحوث العلٌا الدراسات /والطبلب التعلٌم لشبون الكلٌة بوكبلء خاصة أخبلقٌات

 :اإللتزام  على وكبلء الكلٌة ٌجب

 التدرٌس. بكل اخبلقٌات اعضاء هٌبة 1

مقترحاتهم  ضوء فً وتعدٌلها الطبلب على االمتحانات جداول عرض على الحرص .2

 والمصلحة العامة 

 .)الكترونٌا -ورقٌاً (مختلفة بوسابل للطبلب االمتحانات وضوابط تعلٌمات بإعبلن االلتزام . 3

 …الصحٌةالرعاٌة -  المناسبة المساحة – اإلضاءة – التهوٌة (المناسبة البٌبة تهٌبة .4

 .لبلمتحانات الطبلب أداء لتسهٌل ) وغٌرها....…

 السماح بمراجعه النتابج حال وجود أي تظلم مع بحث التظلم بجدٌة تامة لذا ٌجب 
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 - ورقٌاً ( واعبلنها االمتحانات نتابج من الطبلب تظلمات لفحص واضحة آلٌة تحدٌد . 5

 .الفحص بنتابج الطبلب واعبلم )الكترونٌاً 

 واعبلم حالتهم مع تتناسب )اهوغٌر.....سجن - مرضٌة(  الخاصة للحاالت لجان توفٌر . 6

 .البلزم التخاذ كاف بوقت االمتحان أداء قبل موعد بها الكنتروالت

 

 :األقسام برؤساء خاصة أخبلقٌات

 :اإللتزام  على رؤساء االقسامٌجب 

 . بكل اخبلقٌات اعضاء هٌبة التدرٌس1

 الفنٌة المواصفات مراعاة بضرورة بالقسم التدرٌس أعضاءهٌبة جمٌع إعبلم على التأكٌد .2

 .والمضمون الشكل حٌث من االمتحانٌةللورقة 

 .اهنتابج واعتماد بالقسم والعملٌة الشفهٌة االمتحانات سٌر حسن متابعة .3

 واالعتماد الجودة ضمان هٌبة من الوارد نموذجلل وفقاً  المعدة المقررات تقارٌر مناقشة .4

 .لها والخطط التصحٌحٌة

 

  :الكنتروالت وأعضاء برؤساء خاصة أخبلقٌات

 :اإللتزام ٌجب

 . بكل اخبلقٌات اعضاء هٌبة التدرٌس1

 .محددة معاٌٌر وفق الكنترول أعضاء على العمل توزٌع  .2

 .والسرٌة واألمانة الدقة راعاةم مع الكنترول أعمال انجاز سرعة . 3

 .االمتحان سٌر أثناء الطاربة المواقف مع التعامل فً والحزم الهدوء توخً . 4
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 :والعمالمراقبٌن وال المبلحظٌن بالسادة خاصة أخبلقٌات

 :ٌجب العامة األخبلقٌات مع اتباع

تجنب  – الموباٌل استخدام تجنب( مثل ، والتقوٌم االمتحان لعملٌة المنظمة بالقواعد االلتزام .1

 .) الخ..… اللجان داخل الهدوء توفٌر-التدخٌن عدم -اآلخرٌن مع التحدث

 .االمتحان أداء أثناء الطبلب مع التعامل فً االنسانٌة الجوانب مراعاه . 2

 .كاف بوقت االمتحان بدء موعد قبل االمتحانات لجان داخل التواجد ضرورة . 3

 

 :واالمتحانات للطبلب بوحدة القٌاس والتقوٌم خاصة أخبلقٌات

 :باالتى االلتزام ٌجب العامة األخبلقٌات مع اتباع

 – الحٌادٌة – السرٌة – األمانة( مثل محددة لمعاٌٌر وفقاً  األسبلة بنوك على القابمٌن اختٌار .1

 .) الخ – ..…الموضوعٌة – االلتزام

 .األسبلة بنوك تطوٌر فً التدرٌس هٌبة أعضاء مع التعاون .2

 وتحلٌل راسً د فصل كل بعد التقوٌم وعملٌات نظم عن الطبلب رضا قٌاس على الحرص .3

 .التقوٌم وعملٌات نظم وتحسٌن تطوٌر فً منها لبلستفادة النتابج
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 :األخبلقً اإلطار فً البحوث إجراء أهداف :أوال

 .التربوي األداء نوعٌة وتحسٌن والمعرفٌة البشرٌة التنمٌة فً العلمً البحث اسهام -1

 .والمجتمعٌة التربوٌة والقٌم األخبلق مبادئ مع العملً البحث وسابل اتفاق -2

 اإلنسان حماٌة ومبادئ األخبلقً اإلطار مع ومخرجاته البحث فروض تعارض عدم -3

 .والمجتمع التربوي

 

 :العلمً البحث وأخبلقٌات قٌم :ثانٌا

   :العلمٌة األمانة .أ

 الباحث منها استقى التً للمصادر الدقٌق التوثٌق خبلل من لآلخرٌن الفكرٌة الملكٌة احترام -1

 .بها معترف منهجٌة أصول وفق معلوماته وبٌاناته

 . المتعمد العلمً اإلحتٌال وادانة الباحث من تحٌز ودون بدقة البٌانات جمع -2

 اإلنتحال التزٌٌف، ، االختبلق مثل العلمً الغش تجنب -3

 .واألصٌلة األصلٌة المراجع استخدام -4

 .فعال وضمٌر وحٌادٌة بجدٌة البحث -5

والتقالٌد  لؤلعراف طبقا البحث إعداد فً الباحث مع اشترك من كل به قام الذي الجٌد اٌضاح -6

 .وادارٌا ومالٌا علمٌا األكادٌمٌة

 . التقٌٌم عملٌة إجراء عند الشخصٌة االعتبارات من والتجرد الموضوعٌة -7

 والمشارٌع العلمٌة األعمال أداء فً الزمبلء مع التعامل عند ومصداقٌة بحرٌة التعبٌر -8

 .اآلخرٌن ونقد اءرأ مع تقبل البحثٌة

 .العلمً البحث اجراء فً فعلٌا ٌشتركوا لم لباحثٌن اسماء أو اسم إضافة عدم -9
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 :  المالٌة األمانة  .ب

 :  الدولً التموٌل أو الخاصة الصنادٌق من الممولة المشارٌع أو البحوث حالة فًٌجب 

 . البحث بروتوكول فً كما المالً الدعم استخدام -1

 .دقٌقة ونهابٌة دورٌة مالٌة تقارٌر وتقدٌم الصرف أوجه توثٌق -2

 . محاٌدة جهات خبلل من العلمً المشروع أو البحث تحكٌم -3

 من له خصص فٌما البحوث الجراء المتوفرة واإلمكانات المالٌة الموارد فً التصرف -4

 .فقط وأوجه الصرف مٌزانٌة

 الممولة الجهة مع صرفها أسلوب وعلى علٌها متفق وٌكون مسبقا الباحثٌٌن مكافأة اقرار -5

 .للمشروع البحثى

 الممولة بالجهات عبلقة لهم الذٌن األشخاص استبعاد مثل البحوث تموٌل بضوابط اإللتزام -6

،  الممول للبحث واألهمٌة والحدود ات ءاواإلجر األهداف واضحة خطة وضع ، والداعمة للبحث

 بالجوانب المتعلقة الحاالت ومتابعة جعةرالم لجان تشكٌل ، انجازه تم لما المتابعة المستمرة مع

 .المالٌة

 

 :التدرٌس هٌبة بأعضاء المرتبطة األخبلقٌات :ثالثا

 .متمٌزة علمٌة شخصٌة بناء على وتشجٌعٌم الباحثٌن نفوس فً الثقة بث -1

 .الباحث ومصلحة للمشرف الشخصٌة المصلحة بٌن الخلط تجنب -2

 .الجامعٌة الرسابل على اإلشراف عند المشرفٌن للسادة الدقٌق التخصص راعاةم -3

 .بحثه فً مفٌد هو بما الطالب إمداد -4

 تتصف بحٌث القسم مجلس على وعرضه الطالب أداء لمتابعة سنوٌة نصف تقارٌر تقدٌم -5

 .والمصداقٌة بالشفافٌة والموضوعٌة

 .المتخصصٌن السادة من الرسالة على والحكم المناقشة لجنة اختٌار-6
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 للمعاٌٌر الرسالة صبلحٌة على والحكم المناقشة لجنة جانب من الدقٌقة اجعةمرال مراعاة -7

 .الجامعٌة

 راتوالمقر البرامج وتوصٌف العلٌا اساتر الد لبرامج المرجعٌة األكادٌمٌة المعاٌٌر مراعاة -8

 .التقوٌم عملٌة اجراء عند والموثقةالمعتمدة 

 .الطبلب على وتطبٌقها التقوٌم نظم فً جدٌد ماهو كل متابعة -9

 على ٌنعكس بما العلمً المحتوى من والجدٌد الحدٌث عرض فً العلمٌة باألمانة اإللتزام -11

 تقوٌم الطبلب

 

  :األخبلقً المٌثاق تنفٌذ متابعة

 .ٌخصه فٌما كل األخبلقً المٌثاق بنود تنفٌذ الكلٌة إدارة تتابع .1

 فً هذا الجامعات تنظٌم لقانون الرجوع ٌتم للتقوٌم األخبلقً المٌثاق بنود مخالفة حالة فً .2

 الشأن 

 

 :األخبلقً المٌثاق إعداد مصادر

 .التنفٌذٌة والبحته وتعدٌبلته) م 1971 لسنة99 (رقم الجامعات قانون تنظٌم -1

 القومٌة الهٌبة أقرتها والتً الزراعة كلٌات لقطاع المرجعٌة األكادٌمٌة القومٌة المعاٌٌر -2

 .واالعتماد جودة التعلٌم لضمان

 التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌبة أصدرتها والتً الجامعً التعلٌم جودة ضمان معاٌٌر -3

 .2119 الثانً، اإلصدار واالعتماد،

 (.العلٌا سات الدرا مرحلة البكالورٌوس، ( الزراعة لكلٌة الداخلٌة البلبحة -4

 ، االبتكار /اإلبداع باإلنجاز، اإلدارة ، الجودة قٌم (عٌن شمس لجامعة اإلستراتٌجٌة الخطة -5

 .المجتمعٌة( والمشاركة التفاعل والمحاسبة، اإللتزام
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 خطتها فً الزراعة جامعة عٌن شمس والواردة ٌةلبك الحاكمةاألساسٌة  القٌم -6

)االحترام، التنوع، الحرٌة األكادٌمٌة والبحثٌة المسبولة، التركٌز على  وهً اإلستراتٌجٌة

البحث واالستكشاف الُمستمر، الُمبادرة واإلبداع، االلتزام والتعهد الواضح والُمستمر، 

العمل بروح الفرٌق، العدالة والُمساواة وعدم التمٌٌز، الشراكة والتعاون، األمانة والتكامل 

 االستدامة التً تضمن االستقبلل الُمؤسسً، الحوكمة(.الشخصً والُمؤسسً، 

 لجامعة عٌن شمس. األخبلقً المٌثاق -7

 .سعٌد بور ،جامعة المعاونة ٌبةواله التدرٌس ٌبةه ألعضاء األخبلقً المٌثاق دلٌل -8

 .الزقازٌق جامعة ، واالمتحانات الطبلب تقوٌم بنظم الخاص األخبلقً المٌثاق -9

  .المنٌا جامعة ، واالمتحانات الطبلب تقوٌم بنظم الخاص األخبلقً المٌثاق -11

 .بنها جامعة ، واالمتحانات الطبلب تقوٌم بنظم الخاص األخبلقً المٌثاق -11
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