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 انطالبي يتببعة عًهية انتمىيى دنيم                      
 

 ادلمدية :
تحتوي وثيقة قواعد متابعة عممية التقويـ عمى خطوط أخبلقية وسموكية وسياسات توفر بيئة آمنة    

كما تجعؿ سبلمة الكمية مسئولية الطبلب وىيئة التدريس واإلدارة مجتمعيف أو  ولئلنجاز،ومنتجة لمعمؿ 
 .منفرديف 

عف أي أفعاؿ أو سموكيات أو تصرفات ال تتماشى مع مكانة المؤسسة  الطبلب االمتناعوتمـز الوثيقة   
ت واألعراؼ بحيث يطبؽ ذلؾ عمى الجميع بالتساوي دوف تعارض مع القيـ والمعتقدا الجامعية،التعميمية 

 السائدة في المجتمع .
 جبيعة حهىاٌلىاعد عبية دلتببعة عًهية انتمىيى بكهيبت    
متابعة التطوير لمميثاؽ األخبلقي والسياسات العامة في االمتحانات وفقّا لمتغير والتعديؿ الحادث في  -1

 الموائح و تفعيؿ تطبيقيا. 
ترفع إلي  متابعتوبلئحة فيما يخص عممية التقويـ و أي مستحدثات ال تعالج بالنصوص الواردة في ال -2

 .  واعتمادىافييا  الرأيمجمس شئوف التعميـ والطبلب ومنو إلي مجمس الكمية إلبداء 
يقوـ بالمتابعة جميع المسئوليف بالكمية مف أعضاء ىيئة التدريس المختصيف والمشرفيف الفنييف  -3

طبلب ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب والمجاف لممقررات الدراسية ورؤساء األقساـ وشئوف ال
 المختصة بشئوف االمتحانات والكنتروالت والعمداء لتنفيذ ىذه التعميمات.

 المشروع تكوف بمثابة مكتب فيبكؿ كمية مف الكميات المشاركة  التربويإنشاء وحدة لمتقويـ والقياس  -4
كميات عمى مستوى التابعة لجميع األقساـ العممية بوالم التربويوالتقويـ  االمتحاناتشؤوف  فيخبرة 

 العربية.جميورية مصر 
( أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة لمفصؿ في  7)  مف عددتشكؿ لجنة لممتابعة والتأديب مكونة  -5

 لمنظـ والقواعد األخبلقية لبلمتحانات وتتكوف المجنة مف : انتياؾأي تجاوزات أو 
 بلء الكميةوك-5/2                 عميد الكمية -5/1
 أقدـ ثبلث أساتذة في مجمس الكمية-5/3
يوـ مف  15تشكيؿ لجنة لمتظممات مف ثبلث أعضاء ىيئة تدريس لمبت والرد خبلؿ مدة أقصاىا  -5/4

 .تقديـ التظمـ
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 -يهبو انهجبٌ ادلشكهة دلتببعة عًهية انتمىيى :
 كؿ فيما يخصو لما يمي : عممية التقويـتقوـ المجاف المشكمة بمتابعة 

 : ببننسبة دلتببعة انطالة : أوال
 إعادة دراسة أي مقرر يكوف فيو )راسب( وعميو تقديـ كافة الواجبات فيمتابعة الطالب/ الطالبة  -1

المشروعات  إلي االمتحاف النيائي أو باإلضافةالمستمر  األداءالدراسية واالختبارات التي تعتبر مف تقويـ 
 البحثية إف وجدت.

حضور المحاضرات النظرية والتطبيقية لممقررات الدراسية وفقّا لمنظاـ الذي  في/ الطالبة  متابعة الطالب -2
مجمس الكمية حيث يشترط لدخوؿ الطالب/ الطالبة لبلمتحاف في المقرر الدراسي أال تقؿ نسبة  يقرره

 .لموائح الداخمية لمكميات% وفقّا 75الحضور عف 
 في بناء وتطبيؽ أساليب التقويـ . ادواالعتممتابعة تطبيؽ معايير الجودة  -3
 متابعة تطبيؽ خطة التقييـ خبلؿ الفصؿ الدراسي لمقياسات التتبعية . -4
متابعة مجمس الكمية وفقّا لطمب األقساـ العممية ولجنة شئوف التعميـ والطبلب إصدار لقرار حرماف  -5

ستوفي فييا نسبة الحضور المقررة وفي الطالب / الطالبة مف االمتحاف في المقرر أو المقررات التي لـ ت
ىذه الحالة يعتبر الطالب )راسب في ىذا المقرر( إال إذا تقدـ بعذر يقبمو مجمس الكمية بعد أخذ رأي لجنة 

 شئوف التعميـ والطبلب .
 أو نياية العاـ )التحريري أو الدراسينياية الفصؿ  امتحاناتمتابعة الطالب الذي يتغيب عف أي مف  -6

 أو التطبيقي( أال ترصد لو درجة المقرر الدراسي ويعتبر راسب فيو . الشفيي
 النيائي بأف: االمتحافالمتابعة لقواعد تأدية  -7
       يراعي في حاالت المرض أو الحوادث الطارئة اف تؤدي االمتحانات في األوقات المحددة   7/1

 التعميـ والطبلب.                                                                                                يـ والطبلب مع مجمس شئوفالمحدد الذي يقوـ بتقريره وكيؿ الكمية لشئوف التعم المكاف
بشرط أف ال  لو بدخوؿ المجنة أف يسمح االمتحاف يمكفعف دخوؿ  اضطراريةإذا تأخر الطالب لظروؼ -7/2

 ممتحف.               طالب أيعف نصؼ ساعة وال يكوف قد خرج مف لجنة االمتحاف يزيد تأخيره 
 قبؿ مرور نصؼ الوقت .. االمتحافال يسمح لمطالب بالخروج مف لجنة  -7/3
أف يتقدـ بعذر إلي وكيؿ شئوف التعميـ  االمتحانات أداءفي الحاالت القيرية التي تمنع الطالب مف  -7/4

 البلـز وفقّا لما يمي :والطبلب التخاذ 
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 بعد عقد االمتحاف. أسبوعيتـ تقديـ العذر خبلؿ  -7/4/1
 ألداءفي حالة قبوؿ العذر لمطالب يعتبر )غياب بعذر( وال يعتبر رسوب ولو الحؽ أف يتقدـ  -7/4/2

 المقرر الدراسي في الميعاد المحدد مف قبؿ الكمية وحصولو عمى تقدير المادة. امتحاف
 المقرر . لة عدـ قبوؿ العذر يرصد لمطالب عبلمة )غياب بدوف عذر ( ويعتبر راسبًا في ىذافي حا -7/4/3
إلي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ  التماسمتابعة لمطالب الراسب في مقرر ما بأف يتقدـ بطمب  -7/4/4
ئوف التعميـ لمنظر في ورقة اإلجابة ونموذج اإلجابة مع حضور لجنة مشكمة مف وكيؿ الكمية لش  الطبلبو 

والطبلب ورئيس لجنة الرصد المختصة وأستاذ المقرر معتمدة بقرار مف عميد الكمية مع تقديـ تقرير مفصؿ 
 البلـز مف قبؿ الجيات المختصة .   التخاذ

يضبط متمبسا بالغش أثناء االمتحاف  بأف يمغى امتحانو  بالفصؿ الدراسي كمو   الذيمتابعة لمطالب -7/4/5
 امتحانيا مادة تخمؼ . أداء فيادة التي ضبط متمبسا بالغش ولو كانت الم

متابعة إحالة الطالب الذي يقوـ بأي نوع مف أنواع الغش إلى المجنة التأديبية المختصة التي تتخذ -7/4/6
 القرار المناسب وفقًا لئلجراءات المتفؽ عمييا .

العممية ( الخاصة  –الشفيية  –رية ) التحري لبلمتحاناتمتابعة اإلعبلف عف الجدوؿ الزمني  -7/4/7
باألقساـ المعنية عمى أف  تكوف واضحة مف حيث :                                                                    

 ( . االمتحاف انعقادمكاف  –عدد الشعب وأرقاميا –التوقيت  –التاريخ  –) اليوـ 
                                          (. العممية –الشفيية  –) التحريرية  :االمتحاناتشخصيتو أثناء أداء يثبت  متابعة الطالب لتقديـ ما- 7/4/8
رائيـ والنقد لتمؾ آمتابعة تعرؼ الطبلب عمى محتوى المواد التعميمية ومزاولة حقيـ فى التعبير عف  7/4/9

 المواد.
لتقييـ العادؿ مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس متابعة تعرؼ الطبلب عمى طرؽ ومحكات ا -7/4/11

 ومعاونييـ ومف حؽ الطالب االلتماس عمى أساس كؿ مف :
 خطأ في التقييـ أو في حساب الدرجات.-7/4/11/1
 سوء تطبيؽ معايير ومحكات التقويـ -7/4/11/2
سياسات مناقشة أي استفسار أو سؤاؿ يخصيـ وفقًا لم فيمتابعة الحرية الكاممة لمطبلب  -7/4/11

 والقوانيف الخاصة بالجامعة والميثاؽ األخبلقي لمكمية.
 ال يعطي معمومات مضممو عف مستوى الطالب وتقدمو . -12/ 7/4
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 آخر العاـ ( . –إعبلف توزيع الدرجة لكؿ نوع وأسموب تقييـ ) أعماؿ فصؿ  -13/ 7/4
 ربط الكتاب المنيجي بمحتوى االمتحانات . -7/4/14
 د القانونية لممواد العممية بمحتوى الجانب العممي لما يتـ تدريسو .ربط الموا -7/4/15
 استخداـ وسائؿ التقويـ تعبر عف المستويات المختمفة مراعاة لمفروؽ الفردية . -7/4/16
إفادة الطبلب بنتائج التقييـ واالستفادة مف التغذية الراجعة في تصحيح المسار وتدعيمو حسب  -7/4/17

 الحالة .
 إخطار الكمية في حالة وجود أقارب مع توضيح درجة القرابة . 7/4/18
 السماح بمراجعة النتائج حاؿ وجود أي تظمـ . 7/4/19
 تنظـ عمميات رصد الدرجات بما يحقؽ الدقة والسرية التامة . 7/4/21
 الدقة وااللتزاـ بنموذج التصحيح في جميع بنوده . 7/4/21
بعممية تدريس المقرر الواحد لجميع الطبلب في المستوى الدراسي توحيد طرؽ التقييـ لمقائميف  7/4/22

 الواحد .
 يعطى أكثر مف فرصة لمتقييـ في النوع الواحد وتحسب لمطالب الدرجة األفضؿ مف المحاوالت . 7/4/23
 إعطاء نموذج االمتحاف لعرضو مسبقًا بفترة كافية لمتدريب عميو . 7/4/24
في حالة تعارض مواعيد االمتحانات التتبعية مع  لطبلبية المختمفةاألنشطة امراعاة أبطاؿ  7/4/25

 الرسمية.المسابقات 
 إعبلف الطالب عف تقسيمات أعماؿ السنة ودرجة التقييـ . 7/4/26
 االمتحاف مع ما تـ تدريسو لمطالب . مةءمبل 7/4/27
 عدـ التنويو عف األسئمة تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاءة . 7/4/28
متابعة الحؽ في استخداـ المنشآت واألدوات واألجيزة والمرافؽ الخدمية الخاصة بالكمية وفقا  7/4/29

 لمسياسات واإلجراءات اإلدارية.
ويوقع  \متابعة حؽ الطبلب فى الحصوؿ عمى نسخة مف الميثاؽ األخبلقي ويتـ استيعاب ما بيا 7/4/31

 يؽ ىذا القانوف الموجود بالميثاؽ األخبلقي.عمى إقرار بأنو قد قرأىا، وفيميا، وقد وافؽ عمى تطب
عند تمقى شكوى  كتابية مف أحد أعضاء ىيئة التدريس بما يتعمؽ بسوء السموؾ الجسيـ مف قبؿ  -8

الطالب، البد أف يتناوليا مف خبلؿ المجنة المختصة لمتأكد مف سير العمؿ بدوف تحيز وفي منتيى النزاىة 
و، ويمكف أف يرافقو أو يساعده طرؼ أخر مثؿ  ولى أمره  خبلؿ عممية ويسمح لمطالب بفرصة لبلستماع إلي

 ت التأديبية كما يمي :اءاجر وتنفد اإل، التحقيقات
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 تحذير شفوي لمطالب . -8/1
 تحذير كتابي لمطالب.-8/2
 خفض في درجات الطالب الخاصة بالتقدير أو جزء منو )كأعماؿ سنة(.-8/3
 وتقديراتو.إعادة النظر في تقييـ الطالب -8/4
 اإلخفاؽ في المادة )تقدير ض.ج (.-8/5
 تطبيؽ العقاب بعد المخالفة مباشرة.-8/6
يمكف ألعضاء مكتب الدعـ اإلرشادي الرجوع لمعميد أو نائب رئيس الجامعة المختص إذا لـز األمر -8/7

 والبد مف استدعاء أولياء األمور.
ذا أستدعى األمر تحوؿ إلى في حالة ارتكاب خطأ جسيـ يمكف ألعضاء مكتب ال-8/9 دعـ اإلرشادي وا 

لجنة تحقيقات داخمية مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويمكف أف يتـ استدعاء مستشار قانوني مف 
 الجامعة ينضـ إلى لجنة التحقيقات.

لمطالب الحؽ في مناقشة أعضاء مكتب الدعـ اإلرشادي في حدود الميثاؽ األخبلقي ويمكف  -8/11
 ميد إذا كاف الخطأ جسيـ.مناقشة الع

بعد الرجوع لمعميد ومناقشة المشكمة معو، إذا كاف الطالب يعتقد أف العقاب غير مناسب أو غير -8/11
عادؿ يمكف أف يرجع إلى الميثاؽ األخبلقي ولجنة التظممات، وعمى المجنة دراسة القرار إف كاف غير عادؿ 

 أو بو ظمـ أـ ال.
ي يتـ تقديـ تقرير سنوي شامؿ ممخص بو وصؼ شامؿ لكؿ األخطاء في نياية كؿ عاـ دراس 8/1/12

 واالنتياكات الخاصة بالميثاؽ األخبلقي، واألخطاء والقرارات التأديبية التي طبقت خبلؿ العاـ الماضي.
 :االنضببطيعبيري 

 :توجد بعض اإلجراءات التأديبية التي تعكس درجة خطورة سوء السموؾ، تتضمف
 أو تكاليؼ عف أي تخريب في المرافؽ والمنشآت بالكمية. التعويض المالي -1
 يتـ تسجيؿ تمؾ األخطاء والعقوبات سنويًا. -2
 إببلغ العقوبات مف أعضاء ىيئة التدريس إلى العميد أو الوكيؿ . -3
إببلغ الوالديف بالمشكبلت والعقوبات وذلؾ في نفس يوـ وقوعيا عف طريؽ التميفوف أو الخطابات أو  -4

 د اإللكتروني.البري
 العقوبات. مراسمة الطالب بالخطابات أو بالبريد اإللكتروني أو التميفوف في نفس يوـ وقوع المشكبلت أو -5
 حضور أولياء األمور ومناقشة المشكمة السموكية معو خبلؿ يوميف مف حدوث المشكمة. -6
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 في حالة رفض العقاب أو التأديب.مباشرة  الطالب/الطالبة يتـ فصؿ -7
 وادلكبفآتاحلىافز  
 اإليجابيالسموؾ ىذا ومف أمثمة  ،لمطبلب وتعزيزه اإليجابيتستخدـ الحوافز والمكافآت لتدعيـ السموؾ  -1

 ما يمي :
 . اجيدً  اأف يكوف الطالب مستمعً  -1/1
 الكمية.إف يتبع الطالب تعميمات  -1/2
 أف يكوف الطالب متعاوف ويساعد اآلخريف -1/3
 ب ودود مع زمبلئو ويمارس القيادة .يكوف الطال أف-1/4
 يشارؾ الطالب في جميع األنشطة . أف-1/5
 يتمتع الطالب بروح رياضية . أف-1/6
 :  يميأمثمة المكافآت التي تقدـ لمطبلب ما  ومف-1/2
 (.  t-shirtالطالب المثالي لؤلسبوع )شيادة/ نقاط /  -1/2/1
 نية(.الطالب المثالي لمشير )رحمة / حفمة مجا-1/2/2
 نقاط(. -المشارؾ الفعاؿ والمشارؾ األفضؿ )شيادة-1/2/3
 شيادة(. -أحسف طالب متعاوف )يدرب أو يساعد زمبلئو( : )نقاط 1/2/4
 التعزيز اإليجابي لآلباء. 1/2/5

 ثبنيًب : ببننسبة دلتببعة أعضبء جلبٌ ادلًتحنني :
 النظرية: االمتحاناتمتابعة لجاف  -1

 سئمة:األمتابعة واضعي  -1/1

متابعة تشكيؿ مجالس األقساـ ألعضاء لجاف واضعي األسئمة لكؿ مقرر دراسي وفقًا لموائح  -1/1/1
 االمتحانيةوالنظـ المتبعة وعمى أف يكوف أستاذ المقرر ىو المسئوؿ األوؿ عف كتابة وطباعة الورقة 

 ووضعو داخؿ مظروؼ وأي تسرب لؤلسئمة تكوف مسئولية أستاذ المقرر .

 مف حيث : االمتحانيةتابعة مراعاة المعايير األكاديمية في بناء الورقة م -1/1/2

 الطباعة : كتابة األسئمة بواسطة الكمبيوتر وطباعتيا بخط واضح . -1/1/2/1
رمز    سـ المقررا –الفصؿ والعاـ الدراسي  –القسـ  –الكمية  –البيانات الرئيسية ) الجامعة  -1/1/2/2

 الدرجة الكمية لؤلسئمة ( . – االمتحافزمف  –سية المرحمة الدرا –المقرر 
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 وضع األسئمة بحيث يتناسب الزمف مع اإلجابة وذلؾ وفقًا لمحتوى المقرر الدراسي . -1/1/2/3
 تحديد درجة كؿ سؤاؿ عمى ورقة األسئمة وتوزع الدرجات حسب أىمية كؿ سؤاؿ . -1/1/2/4
الميارات  وقياس  مية الفيـ والتذكر والتحميؿ والتركيباألسئمة بحيث تقيس عم اختيارالتنوع في  1/1/2/5

 . واالبتكارالمنقولة والمتداولة 
 يحمؿ السؤاؿ أكثر مف إجابة حتى ال يتشتت الطالب. ال -1/1/2/6
التنويو في بداية األسئمة عما إذا كانت األسئمة في صفحة واحدة أو عدد مف الصفحات  -1/1/2/7

 األسئمة( . انتيت، وفي نياية األسئمة توضع كممة )االختياريةوتحديد األسئمة اإلجبارية و 
 . االمتحانيةكتابة أسـ وتوقيع أستاذ المادة في نياية الورقة -1/1/2/8
، وفي ىذه  اإللكترونية االمتحانيةالتنبيو عمى الطبلب إذا كانت اإلجابات داخؿ نموذج الورقة  -1/1/2/9

 التعميمات جيدًا.الحالة، التأكيد عمي الطالب بقراءة 
 االمتحانيةالورقة  استخداـمتابعة واضعي األسئمة في ضرورة تدريب الطبلب عمي  -1/1/2/11

وكذلؾ كيفية المحافظة عممي الورقة جيدًا أثناء  تتبعيو امتحاناتأثناء الفصؿ الدراسي مف خبلؿ  اإللكترونية
ال  تىحب تعديؿ إجابتو بسيولة دوف كشط يتسنى لمطال حتىاإلجابة، وأف تكوف اإلجابة بالقمـ الرصاص 

 وتوضيح خطورة ذلؾ عمى الطالب نفسو . اإللكترونيةيفسد الورقة 
 المتابعة لضرورة وضع نماذج لئلجابات النموذجية لممواد الدراسية : -1/1/2/11
 وضع نماذج لئلجابات النموذجية لممقررات الدراسية تتضمف عناصر اإلجابة ومحتوي كؿ -1/12/ 1/2

 المادة العممية لممقرر . عنصر مف
تكتب اإلجابة النموذجية بشكؿ واضح مف حيث الصياغة تسمح لممصححيف بفيميا  -1/13/ 1/2

 واالسترشاد بيا.
 متابعة مصححي األسئمة: -1/2
متابعة تشكيؿ مجالس األقساـ ألعضاء لجاف التصحيح لكؿ مادة دراسية وفقًا لموائح والنظـ  -1/2/1

ى أف يكونوا مف نفس التخصص وشاركوا في تدريسيا ويراعي اعتماد التشكيؿ مف مجمس المتبعة عم
 الكمية.
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متابعة أف تتكوف لجنة المصححيف مف ثبلثة أعضاء كحد أدنى، عمى أف يكوف أستاذ المقرر  -1/2/2
 )واضع األسئمة( مف بينيـ.

 متعميمات التالية:متابعة أف يشترؾ أعضاء المجنة في عمميات التصحيح وفقًا ل -1/2/3
 وضع الدرجة بجدية ومطابقة لنموذج اإلجابة.-1/2/4
 التصحيح بالموف األحمر.-1/2/5
 توزيع الدرجات إلى جزئيات السؤاؿ عمى شكؿ بسط ومقاـ. -1/2/6
تجميع درجات الجزئيات وتوضع في دائرة في نياية اإلجابة لمسؤاؿ الواحد وأيضا عمى شكؿ بسط  -1/2/7

 ومقاـ.   
 العممية : االمتحاناتمتابعة لجاف  -2
متابعة تشكيؿ مجالس األقساـ أعضاء لجاف االمتحانات العممية بحيث تتكوف المجنة مف ثبلثة - 2/1

أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى وعمى أف يكوف مف بينيـ ممتحنًا خارجيًا مف نفس 
 ا امتحانات عممية واعتمادىا مف مجمس الكمية .التخصص حسب البلئحة التي تنص عمي المواد المدرج لي

 -متابعة تطبيؽ ضوابط االمتحانات العممية فيما يتعمؽ ب  :- 2/2
تجييز كشوؼ التوقيعات لمطبلب بحضور االمتحانات العممية وأيضًا استمارات غياب لمطبلب  -2/2/1

 المتخمفيف عف حضور االمتحاف العممي.
ات الخاـ المتحاف)العممي( وتشمؿ عمي )المسمسؿ/ اسـ الطالب / رقـ إعداد كشوؼ تفريغ الدرج -2/2/2

الجموس / توزيع الدرجة العممية في خانات / خانة إجمالي الدرجة / خانة لتفقيط الدرجة / مكاف التوقيع / 
 الخارجي " / توقيع رئيس القسـ ( . -لجنة الممتحنيف " الداخمي 

لمجانب العممي ومفقطة  امتحافلدرجات الفرعية لكؿ لجنة إعداد كشوؼ نيائية يسجؿ فييا ا -2/2/3
 وموقعو مف أعضاء كؿ لجنة ورئيس القسـ .

 بوقت كاؼ . االمتحاناتالعممي لمطبلب قبؿ بدء  االختبارإعبلف شكؿ  -2/2/4
العممية موقعة مف األستاذ الدكتور رئيس القسـ إلى وكيؿ  االختباراتتسميـ نسخة مف درجات  -2/2/5

 ة لشئوف التعميـ والطبلب إلعبلنيا عمى الطبلب .الكمي
 . االمتحافعدـ السماح لمطبلب المحروميف مف دخوؿ  -2/2/6
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 تسميـ الدرجات إلى رؤساء الكنتروالت موقعة مف لجنة الممتحنيف ورئيس القسـ. -2/2/7
 الشفيية : االمتحاناتمتابعة  لجاف  -3
لجاف االمتحاف الشفيي حسب البلئحة التي تنص عمى مجالس األقساـ ألعضاء  متابعة ُتشكيؿ -3/1

 المواد المدرج بيا امتحانات شفيية واعتمادىا مف مجمس الكمية .
متابعة مجمس القسـ لدعوة ممتحنيف خارجييف في ىذه المجاف عمي أف يكونوا مف نفس التخصص  -3/2

 ويتـ اعتماد تشكيؿ لجنة الممتحنيف الخارجييف مف مجمس الكمية .
تجييز كشوؼ التوقيعات لمطبلب بحضور االمتحانات الشفيية وأيضًا استمارات غياب لمطبلب  -3/3

 المتخمفيف عف حضور االمتحاف.
 يتببعة تطبيك شروط االشرتان يف أعًبل االيتحبنبت بـ :ثبنثب:

 أال يكوف وقع عميو أي جزاء أو لوـ أو لفت نظر مف الجيات القانونية ومثبت بممؼ خدمتو. -3/1

 أال يكوف سبؽ منعو مف دخوؿ الكنتروؿ بشأف أي أعماؿ مرتبطة بالثقة )حسف السمعة (. -3/2

                أف يكوف عمى قائمة العمؿ وليس معارًا أو منتدبًا انتداب كامؿ ألي جية أخري . -3/3
لدرجة الرابعة مف استبعاد السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف الذيف ليـ أقارب حتى ا-3/4

سبب مف  أليداخؿ مقار الكنتروالت  باتا تواجدىـاالمتحانات والكنتروالت والمبلحظة ويمنع منعا  أعماؿ
 أخرى.أماكف  فيبمجيودىـ  االستفادةاألسباب ويمكف 

 بؤٌ :  االيتحبنبتيتببعة كيفية تمىيى جلبٌ رابعب: 
القسـ وذلؾ لتقييـ تطبيؽ كبًل مف  االمتحانات تشكؿ لجنة مف أعضاء القسـ المختص تحت إشراؼ رئيس 

 النظرية والعممية وفقًا لما يمي :

 النظرية: االمتحانات-4/1

الورقة  مواصفاتمتضمنة الخصائص التي تتفؽ مع  االمتحانيةوجود استمارة لتقويـ الورقة  -4/1/1
 . االمتحانية

 حتوي المقرر الدراسي .كمخرج نيائي لممقرر مع م االمتحانيةمطابقة الورقة -4/1/2

كتابة تقرير عف أىـ اإليجابيات والسمبيات والتوصيات بمراعاة إجراءات التحسيف بالنسبة لمورقة -4/1/3
 .  االمتحانية
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لعرضو عمي األساتذة المعنييف  االمتحانيةمخاطبة األقساـ العممية بالتقرير النيائي لمورقة -4/1/4
 ات ونقاط الضعؼ الحقًا . بالمقررات الدراسية ومراعاة السمبي

 العممية : االمتحانات -4/2

مراعاة وجود درجات تفصيمية لمدرجة النيائية الخاصة بتقييـ المواد العممية عمي أف يكوف التقييـ  -4/2/1
 موضوعي .

 -: االيتحبنبتشراف وادلرالبة عهي إلببننسبة دلتببعة أعضبء جلبٌ اإلعداد وا خبيسب:
 رئيس الكنتروؿ : اختيارعايير متابعة تطبيؽ م -5/1

 يكوف مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية . -5/1/1

 . االمتحاناتيشيد لو بالخبرة الطويمة بجميع أعماؿ  -5/1/2

 يتسـ بقوة الشخصية .-5/1/3

 القدرة عمى تحمؿ المسئولية .-5/1/4

 األمانة .-5/1/5

 النزاىة .-5/1/6

 اإليماف بالعمؿ بروح الفريؽ .-5/1/7

 الحـز .-5/1/8

 التجرد مف جميع األىواء الشخصية .-5/1/9

 القرار . اتخاذالقدرة عمى -5/1/11

 لجاف اإلعداد والمراقبة والمبلحظة بأف : واعتمادمتابعة تشكيؿ  -5/2

يقوـ رئيس الكنتروؿ مع وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب وبالتنسيؽ مع رئيس لجنة اإلعداد  -5/2/1
ببلغ أعضاء  واعتمادىاالمراقبة والمبلحظة بتشكيؿ لجاف اإلعداد والمراقبة ورئيس لجنة  مف مجمس الكمية وا 

 االشتراؾبوقت كاؼ تحسبًا لوجود بعض الظروؼ التي قد تحوؿ  االمتحانات انعقادىيئة التدريس قبؿ موعد 
 . االمتحاناتفي أعماؿ 

 مية.التشكيؿ في صورتو النيائية بمجمس الك اعتماديتـ -5/2/2
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يتـ مخاطبة األقساـ العممية إلببلغ السادة أعضاء ىيئة التدريس بمياـ عمميـ سواء في اإلعداد -5/2/3
 أو المراقبة .

يقوـ رئيس الكنتروؿ بالتنسيؽ مع رئيس لجنة اإلعداد ورئيس لجنة المراقبة بتوزيع العمؿ عمى -5/2/4
                 لعمؿ المكمؼ بو .األعضاء وتحديد المسئولية ويوقع كؿ عضو بالعمـ بنوع ا

 : لبلمتحاناتمتابعة لجاف اإلعداد -5/3

 -متابعة آلية تجييز كشوؼ الطبلب مف: -5/3/1
 المعدة بالكمبيوتر. اإلعبلفضرورة مراجعة النسخة اليدوية عمى كبل مف المسودة وكشوؼ  -5/3/2
 حفوظة بممفاتيا بالكمية .ضرورة كتابة أسماء الطبلب مف واقع شيادات الميبلد الم-5/3/3
مف الخارج " وذلؾ  –باؽ  –أف تقوـ المجنة  بتوضيح عدد مرات بقاء الطالب بالفرقة  " مستجد -5/3/4

 بكشوؼ التسويده .
الطالب أماـ  وتوقيع اسـضرورة إعداد كشوؼ بأسماء الطبلب الذيف لدييـ مواد تخمؼ قريف كؿ -5/3/5

 ذلؾ.
دور تقدـ لو الطالب وتدويف درجات المقررات التي سبؽ نجاحو فييا منعا الرجوع إلى نتيجة أخر -5/3/6

ف تدوف الدرجات بحيث تكوف مميزة حتى يسيؿ تحديد المقررات التي سبؽ رسوبو  مف احتسابيا غياب وا 
 فييا ليتـ تخفيضيا .

سواء  العاـ السابؽ امتحافضرورة رصد مقررات التخمؼ فى الخانات المخصصة ليا مف نتيجة -5/3/7
تمييدا لرصد الدرجات والتقديرات لتمؾ المقررات بعد أداء  الثانياألوؿ أو  الدراسيكانت خاصة بالفصؿ 

 تكتب الدرجة الحاصؿ عمييا الطالب والنياية العظمى لمقرر التخمؼ . أففييا عمى  االمتحافالطالب 

 متابعة وضع جدوؿ االمتحانات وفقًا لخطة زمنية بػ:-5/4/1

قد ورشة عمؿ لؤلطراؼ المعنية لبلمتحانات ) وكيؿ الكمية لشئوف الطبلب/ رؤساء األقساـ / ع -5/4/1/1
عينات ممثمة مف الطبلب ( القتراح جدوؿ االمتحانات بصورة مناسبة لطبيعة المقررات الدراسية وفقَا 

 .لصعوبتيا 

ات وعدـ تعارضيا مع عرض ما تـ التوصؿ إليو عمي مدير شئوف الطبلب لمراجعة ىذه التوقيت-5/4/1/2
 .مواد التخمؼ لمطبلب مف الفرؽ الدراسية السابقة 

في شكمو النيائي عمي لوحات إعبلنية بالكمية وعمي الموقع  االمتحاناتإعبلف جدوؿ -5/4/1/3
  لمكمية.اإللكتروني 
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وخارج الدولية داخؿ  بالمسابقاتالحاالت االستثنائية والخاصة بالطبلب المشاركيف  مراعاة -5/4/1/4
الدولة والتي قد تتصادؼ مواعيد إقامتيا مع مواعيد االمتحانات وذلؾ بوضع آلية تسمح بعقد امتحانات ليـ 

 في غير مواعيد جدوؿ االمتحاف المحدد مف الكمية.

 متابعة تجييز قاعات االمتحانات بػ : -4

أعداد الطبلب بكؿ قاعة عمي  أف تقوـ لجنة اإلعداد بتحديد أماكف االمتحانات وفرشيا بما يتناسب مع 4/1
 أف تكوف الفواصؿ مناسبة بيف أماكف جموس الطبلب بالقاعة .

تحديد عدد المجاف بكؿ قاعة وعدد الطبلب بكؿ لجنة ويتـ إعبلف ذلؾ في حدود المجنة بأرقاـ جموس  4/2
 الطبلب .

 بجوار القاعات . االحتياطييفتحديد مكاف لرئيس المجاف والمراقبيف  4/3

 ثبيت أرقاـ الجموس عمي المنضدة الخاصة بكؿ طالب .ت 4/4

 التأكيد عمي اإلضاءة والتيوية الجيدة بالقاعات . 4/5

إعبلف كشوؼ المناداة بأرقاـ الجموس وأماكف االمتحانات بمجانيا في أماكف واضحة لمطبلب  4/6
 والمبلحظيف ) الفتات إرشادية ( .

المعنية باالمتحانات )رئيس المجاف/ وكيؿ الكمية لشئوف  تأميف وسائؿ اتصاؿ سريعة بيف األجيزة 4/7
 التعميـ والطبلب / الجياز الطبي / األمف / المحققيف / شئوف الطبلب / عميد الكمية( .

النظافة ( في جميع لجاف  –التيوية الصحية  –المقاعد المريحة  –التأكد مف توافر ) اإلضاءة الجيدة  4/8
 . االمتحانات

 تجييز أوراؽ اإلجابة بػ :متابعة  -5/5

أف يتـ صرؼ أوراؽ اإلجابة لرئيس الكنتروؿ مف قسـ التوريدات بالكمية حسب الوارد بإذف  -5/5/1
 الصرؼ ووفقًا ألعداد الطبلب بالمراحؿ الدراسية المختمفة وترتيبيا حسب كؿ مقرر .

إلجابة لمتأكد مف صبلحياتيا مدير إدارة شئوف التعميـ والطبلب مسئولية فرز أوراؽ ا يتولىأف -5/5/2
( عمي أوراؽ اإلجابة ثـ وضع خاتـ الكمية عمي جزء مف السمب والباقي عمي الغبلؼ السميباتولصؽ )

 الخارجي لورقة اإلجابة ويتضمف الختـ اسـ عميد الكمية والعاـ الدراسي .
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بأعداد المجاف بكؿ  ىمي حدإعداد أوراؽ اإلجابة الخاصة بالفرؽ الدراسية والمقررات الدراسية كؿ ع-5/5/3
 قاعة مدوف عمييا غبلؼ يحمؿ اسـ المادة وتاريخ عقد االمتحاف ورقـ نموذج ورقة اإلجابة وعدد الطبلب.

ضرورة وضع أختاـ توضح أسـ المادة محؿ االمتحاف وتاريخ االمتحاف ويفضؿ إف لـ يكف ضروريا -5/5/4
 . د تكوف تسربت إلى اى طالب قبؿ يوـ االمتحافأف يوضع احدىا يوـ أداء االمتحاف لضبط أى ورقة  ق

 متابعة تحديد رئيس لدوالب األسئمة بػ : -5/6

يقوـ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بتحديد أحد أعضاء ىيئة التدريس ممف يشيد ليـ  -5/6/1
و لممعاونة في وقوة الشخصية والقدرة عمى تحمؿ المسئولية وترشيح االمتحاناتبالخبرة الطويمة بأعماؿ 

 تسميـ أظرؼ االمتحانات في يوـ عقد االمتحاف لرئيس لجاف سير االمتحانات المنوطة بذلؾ .

استبلـ االمتحانات في أظرؼ مغمقة بإحكاـ وموقعة مف أستاذ المقرر عمي أماكف غمؽ األظرؼ -5/6/2
أوراؽ األسئمة باإلضافة ومسجؿ عمي المظروؼ اسـ المادة والقسـ العممي والفصؿ والعاـ الدراسي وعدد 

 إلي أصؿ االمتحاف وتاريخ وموعد عقد االمتحاف واسـ أستاذ المادة .  

 متابعة تجييز غرفة الطباعة بػ : -5/7

 تكميؼ أميف الكمية بتحديد مكاف آمف ومييأ ومعد لطباعة اسئمة االمتحانات. -5/7/1

 ليـ باألمانة والسرية التامة. ترشيح السادة المسئوليف عف عمميات الطباعة والمشيود-5/7/2

 .احتياطيةالتأكيد عمي سبلمة وصيانة ماكينات التصوير ووجود ماكينات -5/7/3

 توافر أوراؽ الطباعة بما يتناسب مع أعداد الطبلب  والمدرجة بكشوؼ جداوؿ االمتحانات المعتمدة -5/7/4

أنيا غير واضحة أو متعمقة بعمميات وجود مفرمة ورؽ إلعداـ األوراؽ التي يري أستاذ المقرر -5/7/5
 الطباعة .

غبلقيا جيدًا واستيفاء كتابة البيانات الخاصة -5/7/6 وجود أظرؼ كبيرة لوضع أوراؽ األسئمة بيا وا 
 بالمقرر عمييا وذلؾ بما يتناسب مع أعداد الطبلب داخؿ المجاف بقاعات االمتحانات . 

 اإلعداد لبلمتحانات :متابعة مراعاة النواحي األمنية لمراحؿ  -5/8

يتـ مخاطبة رئيس الجياز األمني بالكمية مف خبلؿ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بعد  -5/8/1
االنتياء مف إعداد أماكف وقاعات االمتحانات وغرؼ الكنتروالت، تسمـ لو ىذه األماكف عمي أال يتوافد عمييا 

 ساعة . 24 ػإحكاـ ، ويكوف عمييا حراسة مستمرة طواؿ الالطبلب في غير مواعيد االمتحانات ويتـ غمقيا ب
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 : االمتحاناتمتابعة لجاف اإلشراؼ والمراقبة عمى  -5/9

يتـ تحديد رئيس لجاف سير االمتحانات لكؿ فرقة دراسية مف قبؿ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ  -5/9/1
ب بلغو قبؿ موعد عقد االمتحانات بوقت والطبلب بعد موافقة عميد الكمية وبالتنسيؽ مع رئيس الكنتروؿ وا 

كاؼ إلعطائو الفرصة لتشكيؿ مجموعة العمؿ المعاونة بالتنسيؽ مع وكيؿ الكمية تمييدًا العتمادىا في 
 صورتيا النيائية .

 متابعة تشكيؿ واعتماد لجاف المراقبة والمبلحظة : -5/11

التعميـ والطبلب بتشكيؿ لجاف السير  يقوـ رئيس لجاف السير بالتنسيؽ مع وكيؿ الكمية لشئوف -5/11/1
ببلغيـ قبؿ موعد انعقاد االمتحانات بوقت كافي تحسبًا لوجود بعض الظروؼ التي  )المراقبة والمبلحظة ( وا 

 االمتحانات.قد تحوؿ دوف االشتراؾ في أعماؿ 

 اعتماد التشكيؿ في صورتو النيائية .-5/11/2

ادة المراقبيف والمبلحظيف وكذلؾ األقساـ اإلدارية بالكمية في مخاطبة األقساـ العممية إلببلغ الس-5/11/3
 بيـ . االستعانةحالة 

 متابعة تشكيؿ الجياز اإلداري المعاوف ألعماؿ سير االمتحانات : -5/11

يقوـ مدير عاـ شئوف التعميـ والطبلب بتحديد مسئوؿ لكؿ فرقة دراسية يتولي األعماؿ اإلدارية  -5/11/1
سير وتشمؿ )تسميـ المراقبيف أوراؽ اإلجابة / استيفاء كشوؼ بتوقيعات الطبلب بالحضور الخاصة بمجاف ال

 وكتابة كممة غياب أماـ الطالب الغائب / مراجعة أسماء وغياب الطبلب مع مراقبي المجاف ( .

 متابعة إعداد وتجييز غرؼ لمحاالت الخاصة والطارئة لمطبلب :-5/12

تكميؼ أميف الكمية بتحديد وتجييز غرؼ لمحاالت الخاصة والطارئة لمطبلب يقوـ وكيؿ الكمية ب -5/12/1
عياء إصابات مفاجئة ( عمي أف تكوف ىذه  -والتي قد تحدث أثناء سير االمتحانات )حاالت إغماء وا 

 األماكف قريبة مف قاعات االمتحانات ويسيؿ عمي مراقبي المجاف متابعتيا .

 لطبي والمحققيف :متابعة إعداد مكاف الفريؽ ا -5/13

يقوـ وكيؿ الكمية بتكميؼ أميف الكمية بتحديد وتجييز مكاف لمجياز الطبي وآخر لمسادة  -5/13/1
 المحققيف في مكاف قريب مف لجاف سير االمتحانات .
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عمييا قانوف تنظيـ  بنصبالعقوبات التي  امتحانيومتابعة إعبلـ الطبلب في بداية كؿ لجنة  -5/14
 ت الغش :الجامعات في حاال

وقاية وحرصًا مف إدارة الكمية عمي طبلبيا يتـ إعبلـ الطبلب قبؿ توزيع ورقة األسئمة  -5/14/1
 بالعقوبات التي نص عمييا قانوف تنظيـ الجامعات في حاالت الغش بكؿ أشكالو.

 متابعة تطبيؽ تعميمات نظـ المبلحظة والمراقبة )مياـ ومسئوليات( مف: -5/15

 بالحضور إلي لجاف السير قبؿ بدء االمتحانات بنصؼ ساعة عمي األقؿ. االلتزاـ -5/15/1

مراعاة توفير اليدوء داخؿ قاعة االمتحانات وعدـ استخداـ اليواتؼ المحمولة وعدـ تناوؿ -5/15/2
 األغذية والتدخيف .

أكد مف استيفاء التأكد مف سبلمة أوراؽ اإلجابة والتوقيع عمييا قبؿ البدء فى كتابة البيانات والت-5/15/3
 استمارات الغياب والتوقيع عمييا .

وبعد توزيع ورؽ اإلجابة  لبلمتحافاإلعبلف عف السماح ببدء اإلجابة مع الوقت المحدد -5/15/4
 واألسئمة لجميع الحضور 

وفي حالة حدوث ذلؾ  القصوىعدـ السماح لمطبلب بالخروج أثناء االمتحانات إال لمضرورة -5/15/5
 أحد السادة المبلحظيف . يرافؽ الطالب

 أوراؽ اإلجابة إال بعد منتصؼ الوقت . استبلـعدـ -5/15/6

الرجوع لرئيس لجاف السير في حالة تأخر الطالب عف حضور موعد انعقاد االمتحاف ويترؾ -5/15/7
األمر لسيادتو مراعيًا أال يسمح بدخوؿ الطالب االمتحاف بعد مرور نصؼ زمف وقت االمتحاف أو خروج 

 وؿ طالب مف المجنة.أ

إلي رئيس المجاف تمييدًا لتسميميا لوكيؿ الكمية لشئوف  واألسئمة الزائدةتسميـ أوراؽ اإلجابة -5/15/8
 التعميـ والطبلب .

باإلضافة إلي الغبلؼ نزع السمب مراعاة في حالة طمب أحد الطبلب أوراؽ إجابة زائدة يتـ -5/15/9
 يس( الورقة األولي بالثانية .الخارجي لمورقة الزائدة وتثبيت )تدب

تيسير رئيس لجاف السير السماح ألستاذ المقرر بدخوؿ قاعة االمتحانات الستفسار أحد -5/15/11
 الطبلب عما بورقة االمتحانات )إذا ما دعت الحاجة لذلؾ(.
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حسب التأكيد في حاالت الغش أف يتـ اإلخطار الفوري لرئيس المجاف ويترؾ لو تقدير الموقؼ -5/15/11
 حالة الغش وطبيعتيا .

أف يقوـ المبلحظ في نياية موعد االمتحاف بعد أوراؽ اإلجابة وتسكيف أوراؽ الغياب طبقًا -5/15/12
 لمسمسؿ أرقاـ الجموس بالمجنة .

بأماكنيـ عمي أف يقوـ  بااللتزاـأف يتـ التنبيو عمي جميع الطبلب في نياية موعد االمتحاف -5/15/13
 ميع أوراؽ اإلجابة .المبلحظ باستبلـ ج

ىي المسئولة عف كشوؼ المبلحظة والغياب وتسميميا  االمتحاناتأف تكوف لجنة سير -5/15/14
 لمكنتروؿ .

 متابعة لجاف الكنتروؿ بأف: -5/16

يتـ تشكيؿ أعضاء الكنتروؿ والرصد مف قبؿ السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب -5/16/1
 التشكيؿ مف مجمس الكمية . واعتمادوموافقة عميد الكمية  بالتنسيؽ مع رئيس الكنتروؿ

 إببلغ رئيس وأعضاء لجاف الرصد مف خبلؿ أقساميـ العممية .-5/16/2

 أعضاء الكنتروؿ : اختيارمتابعة تطبيؽ معايير  -5/17

 عضو مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية . -5/17/1

 يتمتع بالسمات الخمقية مثؿ : -5/17/2

 الصدؽ . -5/17/2/1

 األمانة.-5/17/2/2

 النزاىة.-5/17/2/3

 العمؿ بروح الفريؽ .-5/17/2/4

 االلتزاـ.-5/17/2/5

 ليقظة.ا-5/17/2/6

 يجيد استخداـ العمميات الحسابية البسيطة .-5/17/2/7 

 القدرة عمى استخداـ الكمبيوتر ) الحاسب اآللي ( .-5/17/2/8
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 روؿ بأف:متابعة إعداد المكاف المناسب لمكنت -5/18

يقوـ وكيؿ الكمية بتحديد أماكف الكنتروالت ومراعيًا مدي مناسبتيا لمنواحي األمنية والفنية  -5/18/1
 والصحية.

يتـ وضع إعبلف يضـ اسـ الكنتروؿ وقائمة بالرئيس واألعضاء ومواعيد استقباؿ السادة -5/18/2
 المصححيف .

 اؿ الكنتروؿ فى:متابعة إعداد األوراؽ اإلدارية الخاصة بأعم -5/19

 إعداد كشوؼ تتضمف بيانات السادة أعضاء الكنتروؿ ووسائؿ االتصاؿ بيـ.-5/19/1

إعداد كشوؼ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمي تصحيح أوراؽ اإلجابة ووسائؿ -5/19/2
 االتصاؿ بيـ .

 مقرر دراسي. إعداد كشوؼ مواعيد امتحانات المقررات الدراسية وأعداد الطبلب بكؿ-5/19/3

 إعداد كشوؼ باستبلـ أوراؽ اإلجابة مف لجاف سير االمتحانات .-5/19/4

 إعداد كشوؼ بتسميـ وتسمـ أوراؽ اإلجابة مف السادة المصححيف .-5/19/5

عداد مفتاح لؤلرقاـ السرية خاصة بالمقررات الدراسية وتجييز مظاريؼ لتخزينيا في أماكف إ-5/19/6
 الرصد .آمنة بمعرفة رئيس لجنة 

 .األخرىإعداد كشوؼ تتضمف مواد التخمؼ الستيفائيا مف الكنتروالت -5/19/7

 إعداد كشوؼ بأسماء الطبلب المعتذريف والمعتمدة مسبقًا مف مجمس شئوف التعميـ والطبلب -5/19/8

 إعداد ممؼ يتضمف :-5/19/9

 قواعد الرأفة . -5/19/9/1

 / العذر (.حاالت الطبلب الخاصة )المحروميف -5/19/9/2

 كشوؼ بأسماء الطبلب المتخمفيف مف السنوات السابقة .-5/19/9/3

 كشوؼ المناداة .-5/19/9/4

 كشوؼ أعماؿ السنة .-5/19/9/5

 كشوؼ االختبارات العممية .-5/19/9/6
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 الشفيية . االختبارات كشوؼ-5/19/9/7

 نيائي( . امتحافالتدريب الميداني )أعماؿ السنة /  كشوؼ-5/19/9/8

 متابعة توفير األدوات واألجيزة البلزمة والصالحة لعمميات الرصد : -5/21

 يتـ توفير جياز كمبيوتر وطابعة لكؿ كنتروؿ . -5/21/1

 يتـ توفير ماكينة تصوير-5/21/2

 يتـ توفير األدوات المكتبية البلزمة.-5/21/3

 يتـ توفير أوراؽ تصوير وشيتات لمرصد .-5/21/4

 تابة األرقاـ السرية بأف:آليات ك متابعة -5/21

يقوـ  رئيس لجنة الرصد بوضع نظاـ األرقاـ السرية بصورة ال تسمح بمعرفة أرقاـ جموس  -5/21/1
 الطبلب واالحتفاظ بيا في مكاف سري بالكنتروؿ .

 اإلجابة.بناءًا عمي تحديد نظاـ األرقاـ السرية يتـ تسجيؿ أرقاـ بالموف األخضر عمي كراسات -5/21/2

يتـ نزع السمب مف أوراؽ اإلجابة بعد تسجيؿ األرقاـ السرية في الخانة المعدة لذلؾ عمي الغبلؼ -5/21/3
 اإلجابة.الخارجي لورقة 

لكؿ مقرر عمي حدي في مظروؼ خاص ويسجؿ عمي المظروؼ اسـ المادة  بالسمبياتاالحتفاظ -5/21/4
 والشعبة.وتاريخيا 

 جابة وفحصيا :متابعة آليات تسميـ وتسمـ أوراؽ اإل -5/22

مف خبلؿ الكشوؼ المعدة لتسميـ وتسمـ أوراؽ اإلجابة يتـ االتصاؿ بالسادة المصححيف  -5/22/1
 وتسميميـ أوراؽ اإلجابة بالعدد المدوف ويتـ التوقيع باالستبلـ .

 يتـ إجراء عمميات التصحيح داخؿ الكنتروؿ .-5/22/2

 .ومستوفاةستبلـ أوراؽ اإلجابة يتـ إخطار السادة المصححيف بآخر موعد ال-5/22/3

 تصحيح األسئمة ووضع الدرجة واضحة أماـ كؿ سؤاؿ بالموف األحمر .-5/22/4

 مراجعة الورقة بالموف األزرؽ وغمؽ الصفحات الفارغة .-5/22/5
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كتابة الدرجة بالمكاف المخصص ليا بغبلؼ ورقة اإلجابة ومفقطة وتجميع درجات األسئمة -5/22/6
 قاـ والحروؼ عمي الغبلؼ الخارجي لورقة اإلجابة في المكاف المخصص لذلؾ .وكتابتيا باألر 

 استيفاء التوقيعات مف لجاف التصحيح .-5/22/7

 مراجعة الكنتروؿ لمدرجات ومراجعة جمعيا .-5/22/8

 -متابعة آليات مراجعة الدرجات وطمبات التظمـ :-5/23

( مرتبة ىجائيا بعد عمؿ كؿ المراجعات البلزمة كشوؼ رصد الدرجات والتقديرات ) التسويده  -5/23/1
واعتمادىا مف مجمس الكمية عمى اف يدوف بخانة المبلحظات عدد األعذار التى تقدـ بيا الطالب ووافؽ 

 عمييا مجمس الكمية وتاريخ الموافقة أماـ اسـ كؿ طالب .

 كشوؼ رصد تقديرات الطبلب ) التبييضو( مرتبة ىجائيا وتشمؿ :-5/23/2

 العاـ.الطبلب الناجحوف مرتبو تنازليا بالنسبة لمتقدير -5/23/3

 الطبلب المتخمفوف والراسبيف والغائبيف .

 صورة مف كشوؼ إعبلف النتيجة بالتقديرات والدرجات مرتبة طبقا ألرقاـ الجموس-5/23/4

عبلف النتائج وحاالت الحجب وف -5/24 قا لموائح متابعة آليات رصد الدرجات وتطبيؽ قواعد الرأفة وا 
 .والسياسات والقواعد المحددة لذلؾ

ببننسبة دلتببعة انمىاعد األخاللية اخلبصة بؤعضبء هيئة انتدريس فيًب خيص عاللتهى ببنطالة أثنبء عًهية  سبدسب: 
 انتمييى :

 إعبلف النتائج عمى الطبلب دوف الحصوؿ عمى أي عائد مادي . -6/1
 طبلب .بالموضوعية عند تقييـ ال االلتزاـ -6/2
 ال يعطي معمومات مضممو عف مستوى الطالب وتقدمو . -6/3
 بالمبادئ األخبلقية . التزاموأف يكوف قدوة لمطبلب في  -6/4
استخداـ الحوار والمناقشة البناءة أثناء عممية التقييـ لمكشؼ عف الممكات اإلبداعية لدى الطبلب  -6/5

 وتنمية مواىبيـ .
 س بالمظير المناسب كقدوة لمطالب .عضو ىيئة التدري التزاـ -6/6
 تجنب إقامة عبلقات شخصية مع الطبلب تؤثر في عممية التقييـ . -6/7
 .بما يتفؽ مع الميثاؽ المرجعي لمتقويـ في بناء أسموب التقييـ واالعتمادتطبيؽ معايير الجودة  -6/8
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 . الرأي بما ال يؤثر عمى تقييمو اختبلؼتقبؿ الحوار مع الطالب رغـ  -6/9
 تحديد قواعد لمكافأة التمييز وعقوبة التقصير .-6/11
 المحافظة عمى سرية مداوالت المجاف والمجالس بما يخص عممية التقييـ . -6/11
 التقييـ المجرد دوف النظر إلى العرؽ أو األصؿ . -6/12
 التقييـ المجرد دوف النظر إلى الديانات . -6/13
 لمقررات .بما جاء في توصيؼ ا االلتزاـ -6/14
 إعبلف خطة التقييـ خبلؿ الفصؿ الدراسي لمقياسات التتبعية . -6/15
 إعبلف أنواع وأساليب التقويـ المستخدمة . -6/16
 آخر العاـ ( . –إعبلف توزيع الدرجة لكؿ نوع وأسموب تقييـ ) أعماؿ فصؿ  -6/17
 . االمتحاناتربط الكتاب المنيجي بمحتوى  -6/18
 لقانونية لممواد العممية بمحتوى الجانب العممي لما يتـ تدريسو .ربط المواد ا -6/19
 استخداـ وسائؿ التقويـ وأدوات تظير فروؽ المستوى . -6/21
 التنوع في أساليب التقويـ . -6/21
 استخداـ وسائؿ التقويـ تعبر عف المستويات المختمفة مراعاة لمفروؽ الفردية . -6/22
 اء عممية التقييـ بمحمؿ الجد .تقبؿ شكاوى الطبلب أثن -6/23
 في المكاف المناسب والمخصص لو . االمتحافعضو ىيئة التدريس بتنفيذ  التزاـ -6/24
توحيد طرؽ التقييـ لمقائميف بعممية تدريس المقرر الواحد لجميع الطبلب في المستوى الدراسي  -6/25

 الواحد .
 المحاوالت.وتحسب لمطالب الدرجة األفضؿ مف يعطى أكثر مف فرصة لمتقييـ في النوع الواحد  -6/26
 لعرضو مسبقًا بفترة كافية لمتدريب عميو . لبلمتحافإعطاء نموذج  -6/27
 السياسي . االنتياءالتقييـ العادؿ بغض النظر عف  -6/28
 التتبعية مع البطوالت الرسمية. االمتحاناتمراعاة أبطاؿ الفرؽ الرياضية في حالة تعارض مواعيد  -6/29
 إعبلف الطالب عف تقسيمات أعماؿ السنة ودرجة التقييـ . -6/31
 مع ما تـ تدريسو لمطالب . االمتحافمة ءمبل -6/31
 عدـ التنويو عف األسئمة تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاءة . -6/32
 النيائية . االمتحاناتمراعاة السرية التامة في رصد درجات  -6/33
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مف التغذية الراجعة في تصحيح المسار وتدعيمو حسب  واالستفادةالتقييـ إفادة الطبلب بنتائج  -6/34
 الحالة .

 إخطار الكمية في حالة وجود أقارب مع توضيح درجة القرابة . -6/35
 السماح بمراجعة النتائج حاؿ وجود أي تظمـ . -6/36
 تنظـ عمميات رصد الدرجات بما يحقؽ الدقة والسرية التامة . -6/37
 بنموذج التصحيح في جميع بنوده . وااللتزاـقة الد -6/38
 عدـ تسريب أسرار الكنتروؿ . -6/39
 . االحتياطيلعدد الطبلب مضاؼ إليو  االمتحاناتالدقة في تسميـ العدد المناسب ألوراؽ  -6/41

ثنبء عًهية ببننسبة دلتببعة انمىاعد األخاللية اخلبصة ببنعبيهني ببنكهية فيًب خيص عاللتهى ببنطالة أ سببعب:
 انتمييى :

 بالكمية بتطبيؽ ما جاء في كتيب دليؿ الطالب . االلتزاـضرورة  -7/1
بما ىو موضوع مف سياسات مف قبؿ الكمية وال يتـ تغييرىا بدوف إخطار الطالب قبؿ بدء  االلتزاـ -7/2

 السنة الدراسية .
 . االعتبارتقويـ مقترحات الطبلب وأخذىا عيف  -7/3
 والتقييـ عمى مدار السنة . االمتحاناتالشائعات الكاذبة بما يخص عممية عدـ نشر  -7/4
 يجب توافر األدوات واألجيزة لتنفيذ إجراءات التقييـ بالكفاءة مثؿ : -7/5

 أدوات متطورة لمتقييـ المقنف ( . –أفبلـ عممية  –) أجيزة عرض 
 التظممات وضرورة الرد عمييا في الوقت المناسب . استقباؿ -7/6
 الجدية في استخداـ مبدأ الثواب والعقاب . -7/7
 حيادية لجنة التظمـ وتطبيؽ العقوبات . -7/8
 لمطبلب المتميزيف والمتفوقيف . المكافآتاإلعبلف عف شكؿ وأسموب الحوافز وتقديـ  -7/9
 الموجو إليو قبؿ لجنة التحقيؽ . االتياـحؽ الطالب في التعرؼ عمى نوع  -7/11
 ضده قبؿ التحقيؽ في حاؿ التقييـ . أتخذب في إعادة النظر في قرار حؽ الطال -7/11
النيائية مع مواعيد البطوالت  االمتحاناتمراعاة أبطاؿ الفرؽ الرياضية في حالة تعارض مواعيد  -7/12

 الرسمية .
ؾ مف إخطار ولي األمر بنتائج التقييـ خاصةً  في حاالت ) اإلنذار ( ، ) مف الخارج ( ، وغير ذل-7/13

 الحاالت الخاصة .
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 بما يييئ الفرصة لمحـز والعدالة في نفس الوقت . االمتحاناتتنظيـ  -7/14
 تطبيؽ التقويـ التراكمي كمما أمكف ذلؾ تحقيقًا لفرصة أكبر مف العدالة . -7/15
 إعبلف النتائج في وقت واحد مف مصدر واحد . -7/16

 بصة بتمييى انطالة :ببننسبة دلتببعة انمىاعد األخاللية اخل ثبينب:
 بالطبلب:الحقوؽ والواجبات الخاصة  -1
 متابعة حقوؽ الطبلب : -1/1
 الفرص في التعميـ : ؤالحؽ في تكاف-1/1/1

-الفنوف الجميمة-االقتصاد المنزلي بكميات االلتحاؽعميو شروط  ينطبؽإتاحة الفرصة لمتعميـ لكؿ مف 
بغض النظر عف الديف والعرؽ واألصؿ  العموـ( -التجارة-ؽالحقو -اآلداب -الحاسبات والمعمومات-التربية

 السياسي والسف والجنس. واالنتماء
 الحؽ في الحرية األكاديمية :-1/1/2

 –فني  –رياضي  –أسر  –األسر الطبلبية وجميع األنشطة داخؿ الكمية ) ثقافي في الحؽ في المشاركة 
رض مع سياسة الجامعة والميثاؽ األخبلقي لمكمية وال عممي وتكنولوجي...( بما ال يعا –جوالة  – اجتماعي

 .اآلخريفيتعارض مع القوانيف وحقوؽ 
 الحؽ في التعرؼ عمى جوانب العممية التعميمية :- 1/1/3
رائيـ آمف حقيـ التعبير عف  اوأيضً لمطبلب الحؽ في التعرؼ عمى محتوى المواد التعميمية - 1/1/3/1

 والنقد لتمؾ المواد.
 البناءة لتحسيف العممية التعميمية. االقتراحاتستطيع الطبلب تقديـ ي -1/1/3/2
التدريس  العادؿ مف قبؿ أعضاء ىيئة ـالتقييلمطبلب الحؽ في التعرؼ عمى طرؽ ومحكات  -1/1/3/3

 عمى أساس كؿ مف : االلتماسومعاونييـ ومف حؽ الطالب 
 خطأ في التقييـ أو في حساب الدرجات. -1/1/3/3/1
 سوء تطبيؽ معايير ومحكات التقويـ -1/1/3/3/2
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 حقوؽ الخصوصية :- 1/1/2
لمطالب الحؽ في الخصوصية في جميع بياناتو وسجبلتو الخاصة )المستوى التعميمي والحالة المادية 

 والطبية(.
 الحقوؽ المتصمة بالنظـ التربوية :- 1/1/3
فقا لمنظـ التربوية المعمنة مف الكمية  الطبلب و  اتحادإلى  ـواالنضمالمطالب الحؽ في الترشيح  -1/1/3/1

 الطبلب.  باتحادلتعزيز مصالحيـ المشتركة مف خبلؿ اإلطار الخاص 
أو سؤاؿ يخصيـ وفقًا لمسياسات والقوانيف  استفسارلدى الطبلب الحرية الكاممة لمناقشة أي  -1/1/3/2

 الخاصة بالجامعة والميثاؽ األخبلقي لمكمية.
واألدوات واألجيزة والمرافؽ الخدمية الخاصة بالكمية وفقا  المنشآت اـاستخدالحؽ في  -1/1/3/3

 لمسياسات واإلجراءات اإلدارية.
حؽ الطبلب عدـ التعرض لممضايقات وذلؾ مف قبؿ جميع العامميف بالكمية كما لو الحؽ في - 1/1/3/4

 قانوف.وال األخبلقيتظمـ لمجنة المختصة ويتـ تطبيؽ العقوبة حسب الميثاؽ  أيتقديـ 
 حؽ الدفاع والرد :  - 1/1/4
دعوة تصدر ضدىـ أو أى تظمـ أو شكوى كما ليـ الحؽ  أيحؽ الطبلب التحقيؽ العادؿ مف  -1/1/4/1

عادة النظر في  االستماعفي  يوـ مف تاريخ تقديـ  15القرار والحؽ في الميمة الكافية خبلؿ  اتخاذإلييـ وا 
 التظمـ.

 : االطبلعحؽ - 1/1/5
ما بيا ويوقع عمى  استيعابويتـ  األخبلقيصوؿ عمى نسخة مف الميثاؽ الح الحؽ في مطبلبل -1/1/5/1

 إقرار بأنو قد قرأىا، وفيميا، وقد وافؽ عمى تطبيؽ ىذا القانوف الموجود بالميثاؽ األخبلقي.
 حؽ التظمـ : - 1/1/6
وفقًا لمكمية و  األخبلقيحؽ مف حقوقيـ في ضوء الميثاؽ  أيفي تقديـ شكوى بشأف انتياؾ الحؽ مطبلب ل

 لئلجراءات الموضوعة مف قبؿ لجنة التظممات.
 متابعة واجبات الطبلب :-1/2
 الكامؿ بالقواعد الموجودة بو . االلتزاـالحصوؿ عمى نسخة مف الميثاؽ األخبلقي والموافقة عمى  -1/2/1
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 .األخبلقياؽ يخضع لئلجراءات التأديبية وفقا لمميث األخبلقيخطأ منافي لمميثاؽ  أيطالب يرتكب  أي -1/2/2
خاصًا بالميثاؽ األخبلقي مف قبؿ الطبلب أو أعضاء ىيئة  انتياكا اكتشاؼعند  اإلرشاديتبميغ المكتب  -1/2/3

 التدريس أو العامميف .
 واجبات الطبلب تجاه اآلخريف : -1/2/4
 الجنس والديف. فيالمجتمع داخؿ الكمية باحتراـ مع عدـ التفريؽ  أفرادالتعامؿ مع -1/2/4/1
السياسية والدينية دوف  األفكارو  اآلراءإبداء الرأي والتعبير عف  فيالمجتمع  أفراداحتراـ حقوؽ سائر -1/2/4/2

 المجتمع. في اآلخريف لؤلفرادالتعرض 
 .اآلخراحتراـ ثقافة -1/2/4/3
 .خراآلاحتراـ خصوصية -1/2/4/4
 مجاالت الخبلؼ. في العقبلنيالنقاش  فيالمشاركة -1/2/4/5
 العممية.المحافظة عمى سبلمة الزمبلء أثناء أداء التدريبات -1/2/4/6
 واجبات الطبلب تجاه الكمية : 1/3
 الخاصة بااللتحاؽ بالكمية. اإلجراءاتيكوف الطالب عمى وعى بالسياسات و  أف 1/3/1
 تصرفات تسئ لمكانة الكمية والجامعة . أوسموكيات  أياالمتناع عف - 1/3/2
 والمرافؽ واألجيزة واألدوات بالشكؿ البلئؽ مع المحافظة عمييا. اةالمنشاستخداـ  -1/3/3
المعموؿ بيا داخؿ الكمية أو أي قوانيف  اإلجراءاتوالسياسات و  األنظمةبما جاء بالقوانيف و  االلتزاـ -1/3/4

 جديدة أو مستحدثة.
واألدوات واألجيزة..(  ممتمكات الكمية مف )المبلعب والمكتبة والمعامؿ والمختبرات استخداـحسف -1/3/5

 والحفاظ عمييا.
 الكمية وممتمكاتيا. تآمنش استخداـفي  اآلخريفحقوؽ  احتراـ-1/3/1
ببلغ مكتب الدعـ اإلرشادي األكاديمي لضبط أي تجاوز. أيعف  االمتناع-1/3/1  تجاوزات تعرقؿ العمؿ عمدا، وا 
 واجبات الطبلب تجاه العممية التعميمية : - 1/4
 بحضور المحاضرات في المواعيد المحددة مف قبؿ الكمية. اـااللتز  -1/4/1
 أماـ أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ ما يسند إلييـ مف أعماؿ أو مياـ في األوقات المحددة. االلتزاـ -1/4/2
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 أف يكوف عمى دراية بالمقررات ومتطمباتيا وخطتيا. -1/4/3
 .الذاتيالتعمـ  إدراج التغذية الراجعة )خبرة التعمـ( إلى خبرة-1/4/4
 لممشاركة اإليجابية في الخبرات التعميمية مثؿ المنافسة والتحاور. االستعداد-1/4/5
 بنوعية التعميـ والخدمات التي تقدـ ليـ. االرتفاعتقديـ مبلحظات ومقترحات لمعامميف عف -1/4/6

 : األخالليببننسبة دلتببعة خرق ادليثبق تبسعب:
الطبلب أو خرقيـ  ةوعند مخالف، الكميةاعتمدتو  الذيبالميثاؽ األخبلقي  لتزاـاال تتوقع الكمية مف الطبلب   

يتـ تعرضيـ لئلجراءات التأديبية، ويمكف أف تصؿ إلى سوء  األخبلقيلممعايير والسياسات الموجودة في الميثاؽ 
حاالت اإلجرامية مف الكمية، وفي أقصى الحاالت مثؿ ال النيائيجسيـ قد يؤدى إلى الفصؿ الجزئي أو  سموكي

حالة المسألة إلى الجية القانونية المختصة.  المشتبو فييا، يمكف إشراؾ السمطة المختصة وا 
القرار بناءًا عمى القوانيف )قوانيف المرتبطة  التخاذتستدعى ذلؾ  التييمكف ألمف الكمية التدخؿ في المواقؼ 

يو الطبلب البد مف إببلغ المكتب الدعـ اإلرشادي يتورط ف التيبالطبلب( ، وفي حالة سوء السموؾ غير الجسيـ 
 يحتوى عمى تمؾ السياسات. والذي األخبلقيثـ يتـ إببلغ العميد ويتـ الرجوع إلى وثيقة الميثاؽ 

 أساليب التعامؿ مع خرؽ قواعد الميثاؽ األخبلقي: -9/1
مشكمة وتطبيؽ الوثيقة وعند حدوث سوء سموؾ يقوـ أحد أعضاء ىيئة التدريس بتحمؿ مسئولية معالجة ال

 : اآلتياألخبلقية لمطبلب تدريجيًا بعمؿ 
 التوبيخ. -9/1/1
 في الحرماف ألكثر مف محاضرة. االستمرار الحرماف المؤقت مف حضور محاضرة أو -9/1/2
 أنشطة أو ميزات أخرى يمكف أف يحـر الطبلب منيا. أيالمكتبة أو  استخداـالحرماف المؤقت مف -9/1/3
 معمؿ الكمبيوتر. استخداـرماف مف الح -9/1/4
مف حؿ  االنتياءالكمية لفترة ما )حتى  مبانيأماكف في الكمية أو  أيلحرماف المؤقت مف دخوؿ  -9/1/5

 المشكبلت(.
 .في الرحبلت سواء كانت ثقافية أو ترويحية االشتراؾالحرماف المؤقت مف - 9/1/6
 مستويات سوء السموؾ: -9/2

 يمى : سوء السموؾ ويصنؼ سوء السموؾ كما تتـ معاقبة الطالب عند
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 سوء سموؾ بسيط:  -9/2/1
 توضح ىدا السموؾ كما يمي : التيويمكف ذكر بعض األمثمة 

 إلى مواقؼ محرجة. اآلخريفتعريض  -9/2/1/1
 الكمية مف مبلعب وقاعات دراسة والمكتبة والمختبر..... منشآتعدـ المحافظة عمى نظافة -9/2/1/2
 .المياهالمحافظة عمى نظافة و نظاـ دورات  عدـ- 9/2/1/3
 ترؾ المدرج بدوف إذف. -9/2/1/4
 المدرجات أو عمى المقاعد .. في والجري المبانيتسمؽ  -9/2/1/5
يتعارض مع حرية الطبلب الموجوديف أو السيطرة عمى المحاضرة  والذياإلزعاج أثناء المحاضرات  -9/2/1/6

 مف مصمحتيـ أو رغباتيـ الشخصية.
 .اآلخريفإلى الكمية  والطبلب  يسيءالتصرؼ بشكؿ غير ناضج  مما  -9/2/1/7
ىماؿ قوانيف الميثاؽ  -9/2/1/8  لمكمية.  األخبلقيتجاىؿ وا 
 . باآلخريفيتسبب في الضرر  الذيالسموؾ غير المقصود  -9/2/1/9
 المصرح بيا . غير واألوقاتماكف األ فياستخداـ المحموؿ  -9/2/1/11
 الفشؿ في تحمؿ المسئوليات الموكمة ليـ والرجوع إلى مسئوليات الطبلب. -9/2/1/11
 أثناء الشرح بالمحاضرات. واإلزعاج العاليالصوت  -9/2/1/12
 التحدث بألفاظ نابية أو خارجة. -9/2/1/13
 عدـ االلتزاـ بالتعميمات البسيطة الخاصة بالكمية . -9/2/1/14
 خبلؿ التدخؿ في دراستيـ أو أبحاثيـ أو في حياتيـ داخؿ الكمية.مف  اآلخريفاإلساءة لحرية  -9/2/1/15
 :األكاديميسوء السموؾ الجسيـ والخطير  9/2/2

 توضح ىذا السموؾ كما يمي : التيويمكف ذكر بعض األمثمة 
 التعطيؿ المتكرر والمقصود لمتدريس والمحاضرات والعممية التعميمية أو أى نشاط أخر. -9/2/2/1
ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية أو مف الطالب إلى زمبلئو في سياؽ النشاط  االحتراـار عدـ إظي -9/2/2/2

 العاـ داخؿ الكمية. االتصاؿأو في  األكاديمي
 .  داعيالحريؽ بدوف  إنذار تشغيؿ -9/2/2/3
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 الموظفيف أو الزمبلء في مجتمع الكمية العاـ. احتراـعدـ  -9/2/2/4
 ..(.االعتداء -التحرش -التخريب -الترىيب –ؿ )التخويؼ إتباع سوء سموؾ مث -9/2/2/5
 في ممتمكات الكمية. التشويووقوع الضرر المتعمد أو اإلىماؿ أو  -9/2/2/6
 تشغيؿ إنذار الحريؽ بدوف سبب. -9/2/2/7
 والجدراف. تآالمنشتخريب  -9/2/2/8
 عمييـ بالضرب. التعدي والزمبلء أتيديد أو قير  -9/2/2/9
 التحريض عمى أعماؿ الشغب. -9/2/2/11
 الخمور أو المخدرات.تناوؿ التدخيف أو -9/2/2/11
 مسموح بيا.الاألسمحة واألدوات غير  -9/2/2/12
 ممتمكات شخصية مف الزمبلء. أيسرقة ممتمكات الكمية أو  -9/2/2/13
 حضور الكمية تحت تأثير أو بحوزتو مواد محظورة أو مخدرة أو كحوؿ. -9/2/2/14
 وقت. أي في اآلخريفمواد يمكف أف تسبب ضرر أو تخويؼ  أيإحضار أسمحة أو  -9/2/2/15
، حالة سياسي، دينيشخص عمى أساس اليوية، الجنس، أو غير ذلؾ  أيضد  العنصريالتمييز  -9/2/2/16

 .اجتماعية
 ياحتيالنشاط  أيفي  االنخراط -9/2/2/17
 ء االمتحانات ) الغش (مى معمومات بطرؽ غير مشروعة أثناعالحصوؿ -9/2/2/18
 مف.اآل، والعنؼ والتصرؼ غير االفتعاؿ -9/2/2/19

ا: ببننسب
ً
 دلتببعة اإلجراءات اجلزائية وانتؤديبية :   ةعبشر
النزاىة األكاديمية  انتياؾأو  األخبلقيكعقاب لمطالب عند قيامو بخرؽ الميثاؽ  اتخاذىايتـ  التياإلجراءات  ىي

قاـ بو الطالب ، في حالة السموؾ الخطير  يقوـ عضو ىيئة  الذية أو الفعؿ بما يتناسب مع مستوى المخالف
حضر الموقؼ برفع الشأف إلى مكتب الدعـ اإلرشادي وىو المسئوؿ عف  الذيالتدريس أو الموظؼ المسئوؿ 

 الجسيـ ليقوـ بتنفيذ اإلجراءات التأديبية.  األكاديميسوء السموؾ 
ء ىيئة التدريس بما يتعمؽ بسوء السموؾ الجسيـ مف قبؿ الطالب ، البد كتابية مف أحد أعضا ىعند تمقى شكو 

أف يتناوليا العميد أو وكيؿ الكمية لشئوف الطبلب وىذا قد يستدعى تعييف موظؼ مختص بالتحقيقات أو تعيف 
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مف خبلؿ موظؼ أو لجنة  واالستشاراتخارجية( حسب الحالة ، تسجيؿ المعمومات  -لجنة تحقيقات )داخمية
تصة بالتحقيقات و يجب التأكد مف سير العمؿ بدوف تحيز وفي منتيى النزاىة ويسمح لمطالب بفرصة مخ

 إليو ، ويمكف أف يرافقو أو يساعده طرؼ أخر مثؿ  ولى أمره  خبلؿ عممية التحقيقات . لبلستماع
 : يميالتأديبية كما  اإلجراءاتوتنفذ 
 لمطالب . شفويتحذير  -11/1
 مطالب.ل كتابيتحذير -11/2
 خفض في درجات الطالب الخاصة بالتقدير أو جزء منو )كأعماؿ سنة(.-11/3
 إعادة النظر في تقييـ الطالب وتقديراتو.-11/4
 اإلخفاؽ في المادة )تقدير ض.ج (.-11/5
 تطبيؽ العقاب بعد المخالفة مباشرة.-11/6
الجامعة المختص إذا لـز األمر والبد  يمكف ألعضاء مكتب الدعـ اإلرشادي الرجوع لمعميد أو نائب رئيس-11/7
 أولياء األمور. استدعاءمف 
ذا  ارتكابفي حالة -11/8 األمر تحوؿ إلى لجنة  استدعىخطأ جسيـ يمكف ألعضاء مكتب الدعـ اإلرشادي وا 

مستشار قانوني مف الجامعة ينضـ  استدعاءتحقيقات داخمية مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويمكف أف يتـ 
 جنة التحقيقات.إلى ل
لمطالب الحؽ في مناقشة أعضاء مكتب الدعـ اإلرشادي في حدود الميثاؽ األخبلقي ويمكف مناقشة -11/9

 العميد إذا كاف الخطأ جسيـ.
بعد الرجوع لمعميد ومناقشة المشكمة معو، إذا كاف الطالب يعتقد أف العقاب غير مناسب أو غير عادؿ -11/11

ولجنة التظممات، وعمى المجنة دراسة القرار إف كاف غير عادؿ أو بو ظمـ أـ  األخبلقييمكف أف يرجع إلى الميثاؽ 
 ال.
شامؿ ممخص بو وصؼ شامؿ لكؿ األخطاء  سنوييتـ تقديـ تقرير  دراسيفي نياية كؿ عاـ -11/11

 .ماضيالخبلؿ العاـ  طبقت التيالخاصة بالميثاؽ األخبلقي، واألخطاء والقرارات التأديبية  واالنتياكات
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 : االنضببطيتببعة تطبيك يعبيري حبدي عشر:
تعكس درجة خطورة سوء السموؾ، تتضمف التعويض المالي أو تكاليؼ  التيتوجد بعض اإلجراءات التأديبية 

 -ومنيا: بالكمية والمنشآتعف أي تخريب في المرافؽ 
 يتـ تسجيؿ تمؾ األخطاء والعقوبات سنويًا. -11/1
 العميد أو الوكيؿ . إلىىيئة التدريس  أعضاءلعقوبات مف البد مف إببلغ ا -11/2
الوالديف بالمشكبلت والعقوبات وذلؾ في نفس يوـ وقوعيا عف طريؽ التميفوف أو الخطابات أو  إببلغ -11/3

 البريد اإللكتروني.
 أو مراسمة الطالب بالخطابات أو بالبريد اإللكتروني أو التميفوف في نفس يوـ وقوع المشكبلت -11/4

 العقوبات.
 حضور أولياء األمور ومناقشة المشكمة السموكية معو خبلؿ يوميف مف حدوث المشكمة. -11/5

 في حالة رفض الطبلب العقاب أو التأديب يتـ فصمة مباشرة.
 :وادلكبفآتيتببعة تطبيك احلىافز  ثبني عشر:

 لمطبلب وتعزيزه. االيجابيتستخدـ الحوافز والمكافآت لتدعيـ السموؾ 
 : يميالسموؾ االيجابي ما  أمثمةمف  -12/1
 ف يكوف الطالب مستمع جيد .أ -12/1/1
 ف يتبع الطالب تعميمات الكمية .أ-12/1/2
 اآلخريفيكوف الطالب متعاوف ويساعد  أف-12/1/3
 و يمارس القيادة . زمبلئويكوف الطالب ودود مع  أف-12/1/4
 يشارؾ الطالب في جميع األنشطة . أف-12/1/5
 أف يتمتع الطالب بروح رياضية .-12/1/6
 :  يميمف أمثمة المكافآت التي تقدـ لمطبلب ما  -12/2
 (. لوحة الشرؼ لؤلسبوع )شيادة/ المثاليالطالب -12/2/1
 لمشير )رحمة / حفمة مجانية(. المثاليالطالب -12/2/2 
 (.لوحة الشرؼ -المشارؾ الفعاؿ والمشارؾ األفضؿ )شيادة-12/2/3 
 )شيادة(. زمبلئو(:أحسف طالب متعاوف )يدرب أو يساعد -12/2/4 
 .لآلباء اإليجابيالتعزيز -12/2/5 
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 إجراءات وضىابظ انتصحيح اآليل )اإلنيكرتوني( نالختببرات ادلىضىعية  ثبنث عشر:  

 
 
 

 االختبار: عقد بعد

على ظهر نموذج اإلجابة  المصححٌن لجان تشكٌل قرار فى أسمائهم الواردة األعضاء جمٌع توقٌع تمٌ -أ

 بعد االتفاق علً محتواه.

فً حالة وجود خطأ فً صٌاغة سؤال ما، ٌتم إلغاء السؤال وإعادة توزٌع الدرجة بمعرفة الكنترول مع  -ب 

 جابة.عمل فاكتور للدرجة الكلٌة بقلم أخضر على ظهر ورق اإل

 فى حالة اختالف الرأي على محتوى نموذج اإلجابة بٌن المصححٌن ٌتم الرجوع إلى: -جـ 

 العضو األقدم فى الرتبة األكادٌمٌة، وفى حالة التساوي ٌتم الرجوع إلى رأي األقدم فً الدرجة العلمٌة. -9

ع إلى أستاذ مساعد أحد األساتذة فى التخصص، وفى حالة عدم وجود أستاذ فى التخصص ٌتم الرجو -6

 إذا كانت لجنة المصححٌن من بٌن المدرسٌن فقط )عامل أو متفرغ ( فى التخصص 

 ال ٌتم التدخل البشري بعد التصحٌح اآللً )اإللٌكترونً( لفض سرٌة أوراق اإلجابة.  -3

تنظٌم فى حالة وجود أسباب قانونٌة لتعدٌل النتٌجة ٌطبق ما ورد فً الالئحة التنفٌذٌة لقانون  -2 

 الجامعات بإحالة الموضوع للجان الممتحنٌن .

 ال ٌتم تصحٌح أو إعادة تصحٌح األوراق االمتحانٌة ٌدوٌا مرة أخرى إطالقا لفض سرٌة الورقة االمتحانٌة.  -5

فى حالة حدوث عطل فى جهاز التصحٌح ٌتم استكمال تصحٌح بقٌة األوراق االمتحانٌة على جهاز  -2

 ً أقرب كلٌة بها جهاز تصحٌح.التصحٌح بالمركز أو ف

ٌتم إعادة تصحٌحها  التصحٌح على غٌر النموذج الخاص بهاحدوث تلف لبعض أوراق اإلجابة أو  حالة فى -1

  فقط ٌدوٌا فى وجود كل من: أعضاء لجنة المصححٌن وعضو الكنترول المختص

 

 مركز القٌاس والتقوٌم مدٌر                                                              
 أ.د. إبراهٌم الزهٌري                                                               

            
                                                                       

 اعتًبد جمهس شئىٌ انتعهيى وانطالة ببجلبيعة
 9/8/0229( بتبريخ 834رلى) 


