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“Ethics is a code of values which guide our choices and actions and 

determine the purpose and course of our lives.”  

Ayn Rand 

 
 

   “المٌم الذي ٌوجه اختٌاراتنا وأفعالنا وهً تحدد الهدؾ من حٌاتنا ومسارها"األخبلق هً مٌثاق 
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 وتعزَفبد خــذمـــممانجبة األول: 

 

 ممذمخ. 1

هتمام البالػ الذي تولٌه الدولة للتعلٌم كححد المشارٌع المومٌة واإلمٌمة وكرامة اإلنسان نظرا لؤلهمٌة المصوى ل

تمٌٌم ات الجامعٌة ٌمتضً الدلة والشفافٌة التامة عند ممارسالوااللتزام بالتمٌز فً االداء والكبرى, فإن اإلهتمام 

ومن هنا أصبح من الحتمً تطوٌر نظم التمٌٌم واالرتماء بها فً ظل التطور الكبٌر فً طرق التعلٌم  أعمال الطبلب.

والتعلم العالمٌة. وحٌث أن الجانب األخبللً فً عملٌة التمٌٌم ال ٌمل بحي حال من األحوال عن النواحً العلمٌة 

 رورٌات الحتمٌة فً الولت الراهن.من الضٌُعد  المٌثاق األخبللىوالتطبٌمٌة, فإن وضع 

 تعزَف انمُثبق األخاللً. 2

المٌثاق االخبللً مجموعة من التوجهات االخبللٌة والمعاٌٌرالمتفك علٌها بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس و تحكم 

 ممارسات العمل بالكلٌة ولٌست أحكام وبنود نظامٌة للتشرٌعات تمارس بموة المانون

ات فإن هذا المٌثاق ٌمثل مجموعة من المٌم واالخبللٌات الجامعٌة والمعاٌٌر التً تؤدي ألعلى وفٌما ٌخص االمتحان

 درجات العدالة والشفافٌة بٌن الطبلب لبل وأثناء وبعد االمتحانات.

 أهذاف انمُثبق األخاللٍ. 3

المٌثاق األخبللً وأن ٌهدؾ المٌثاق إلً أن ٌحدد كل عضو هٌئة التدرٌس السمات األساسٌة التً ٌتبعها لتطبٌك 

ٌحترم الحموق والخصوصٌة والكرامة والحساسٌة والثمة واألعتبار للمجتمع التعلٌمً والبحثً الذي ٌنتمً إلٌه من 

. وٌمكن تلخٌص األهداؾ التفصٌلٌة أجل أمن ورفاهٌة الجمٌع وضمان النتائج بطرٌمة تتفك مع المعاٌٌر الموضوعٌة

 فٌما ٌلً:

 لٌة واالعبلن عنها لجمٌع االطراؾ المعنٌةتوثٌك المواعد األخبل 

  إلتزام جمٌع المعنٌٌن بالضوابط والسلوكٌات الرالٌة التً تضمن الحفاظ على مكانة الجامعة 

 وجود إطار مرجعً ٌحفظ للجمٌع حمولهم 

 تحمٌك العدالة وكفاءة الفرص لجمٌع األطراؾ المعنٌة بما ٌحمك االستمرار والراحة النفسٌة 
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 ثُه انمُثبق األخاللٍ وانمبوىنانفزوق . 4
 

 :المٌثاق األخبللً والمانونٌوضح الجدول التالً أهم الفروق بٌن 
 

 المٌثاق األخاللً المانون

  رلابة ذاتٌة رلابة خارجٌة

  ٌتناول جوانب تطبٌمٌة خاصة بالفئة ٌتناول حاالت عامة وكلٌة للمجتمع

  اجتماعٌة( -)روحٌةٌحكمه الضمٌر والمٌم   تحكمه لوائح تنفٌذٌة

  ٌحخذ فً االعتبار الظروؾ المتؽٌرة والحاالت الطارئة  ٌتعامل مع الثوابت

 

 مستىَبد انمىاثُك. 5

هنان العدٌد من المواثٌك التً تحكم العمل الجامعً ومن ثم عملٌة تمٌٌم الطبلب. فهنان المٌثاق العام للدولة وما 

خاص بالمهنة وال ٌتعدي تلن المهنة لؽٌرها. ثم إن هنان مواثٌك للجامعة  مٌثاق نمابًتشمله من لٌم مجتمعً. وهنان 

 والكلٌة والمسم وجمٌعها ٌضمن األداء المرضً لجمٌع المعنٌٌن.

 

 

 

 مٌثاق عام

(نمابً)مٌثاق مهنً   

 مٌثاق الجامعة

 مٌثاق الكلٌة

 مٌثاق المسم
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 انعمم انجبمعٍانمُثبق األخاللٍ فٍ : ثبوٍانجبة ان

 

  ضزورح وأهمُخ وجىد مُثبق أخاللٍ فٍ انعمم انجبمعٍ. 1

ا لتنظٌم المجتمع واستمراره، وؼٌابها تعتبر األخبلق ضرورة من  ا أساسـٌا ضرورٌات الحٌاة المتحضـرة ، ومتطلبـا

ٌعنً ؼلبة شرٌعة الؽابة حٌث تكـون "المـوة هً الحك" ولٌس "الحك هو الموة". والجامعة علً وجه الخصوص 

ا فً كمؤسسة ذات دور تعلٌمً وتنوٌري وتربوي مسئولة عن نشر األخبلق لٌس فمط فً ممارساتها  وإنما أٌضا

ا عن تنمٌة االلتزام  سٌاساتها وفً كل ما تدعو إلٌه. الجامعة مسـئولة عـن االلتـزام الخلمً فً األداء، ومسئولة أٌضا

وٌكون من المفٌد للؽاٌة أن تفرغ الجامعة مجموعة المعاٌٌر األخبللٌة التً تلتزم بها وتلزم بها  .الخلمً بٌن الطبلب

ا لتمٌٌم سلوكهم أو العاملٌن بها فً مٌثاق  ا وأساسا ا ومرشداا لهم جمٌعا مكتوب ٌتضمن تلن المعاٌٌر وٌكون مرجعا

 لمحاسبتهم

 

والجامعة هً المسئول األول عن إلتزام األداء وتنمٌة اإللتزام األخبللً بٌن الطبلب والبد من صٌاؼة المعاٌٌر 

 ند ظهور خبلفات حول سلون معٌناألخبللٌة فً مٌثاق معتمد لٌصبح مرجعا لجمٌع الجهات فٌما بعد ع

وٌدفع أعضاء هٌئة التدرٌس للحفاظ على لٌم مهنته  وهذا االلتزام هو ما ٌؤدي بالجمٌع الً الشعور بالثمة واألمن

 وأخبللٌاته وسلوكه.

 فٍ انعمم انجبمعٍاألخاللٍ  انمجبدئ األسبسُخ انتً تحكم انمُثبق. 2

المرارات واإلجراءات التى البد وأن تكون متوازنة ومنضبطة فً العبللات مع اآلخرٌن وفً إتخاذ  :العدل .1

وٌنشح عن هذا المبدأ الممارسات فً التعٌٌنات والترلٌات والتمٌٌم الموضوعً لؤلعضاء والهٌئات المعاونة 

 والطبلب والعاملٌن

تعمٌك الشعور أن تكون ممارسة إدارة العملٌة التعلٌمٌة أمٌنة ومن خبلل خلك محٌط آمن ٌعمل على  :األمانة .2

بالراحة لؤلعضاء والعاملٌن وفً التعامل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطبلب ومحاسبة ومراجعة 

 الممارسات المختلفة للجمٌع

ٌجب أن ٌمدم اعلى درجة من احترام اآلخرٌن وتبادل الثمة وحماٌة حرٌة اآلخرٌن وآرائهم وبناءا   :االحترام .3

 ام الخصوصٌة والسرٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطبلبعلً هذا المبدأ ٌتم إحتر
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التعامل بالمساواة وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو البحثٌن أو  :المساواة وعدم التمٌٌز .4

الطبلب بناءا على الجنس أو النوع أو المركز االجتماعى أو الوضع االجتماعى أو الثمة أو الدٌن أو 

 صول العرلٌةاال

خلك جو صحى فً الكلٌة بالتخلص من وسائل التهدٌد وخلك جو تعلٌمى آمن خال من االستؽبلل  ة:الثم .5

 الوظٌفى أو المهنً

أن ٌدافع الجمٌع عن كل ماهو مفٌد وصالح وزي منفعة ألعضاء هٌئة التدرٌس والطبلب   :التكامل المهنً .6

 مصالح واحترام استمبللٌة اآلخرٌن وتدعٌم البحث العلمًوتدعٌم رسالة الكلٌة وأهدافها وتفادي تضارب ال

ما ٌتوافر لدى األعضاء من معلومات خاصة عن الزمبلء أو العاملٌن أو   :احترام السرٌة والخصوصٌة .7

الطبلب الٌعرض إال علً األشخاص المرخص لهم بذلن واحترام سرٌة المعلومات التً ٌتم التوصل إلٌها 

ت فً اإلساءة لآلخرٌن اال ما لد ٌتطلبه الوعً والضمٌر لئلببلغ عن المخالفات وال تستخدم هذه المعلوما

 .التً تلحك الضرر بالعملٌة التعلٌمٌة والمصلحة العامة

 واالمتحبوبد انتمىَم عمهُخ فً انتذرَس هُئخ عضى عمم َىظم انذٌ االخاللً انمُثبق. 3

 :إلى عدة مراحل على النحو التالً التموٌٌم عضو هٌئة التدرٌس فٌما ٌخص عملٌةٌمكن تمسٌم التزامات 

 لجم اإلمتحبن انىهبئٍ  1.3

 تدعٌمه أو المسار تصحٌح فى انهم لبلستفاده التمٌٌم هذا بنتائج مهإفادت مع للطبلب والدورى المستمر التمٌٌم .8

 ه.الراجع التؽذٌة الحالة حسب

 .للطبلب تمٌٌمه وطرٌمة األستاذ اهٌتبع التى التموٌم بنظم الطبلب تعرٌؾ .9

 .التعلٌمٌة المؤسسة أهداؾ مع ٌتواكب وفاعبل ناجحا تعلٌما التدرٌس هٌئة عضو ٌمدم أن .11

 .اهواستٌعاب الجامعة وأخبللٌات لمٌم التدرٌس هٌئة أعضاء أحترام .11

 .العلمٌة تهلماد التدرٌس هٌئة عضو إتمان .12

 .المتعددة المعرفة مصادر إلى الطبلب إرشاد .13

 .ممابل ؼٌر أو بممابل للطبلب خصوصٌة دروس إعطاء التدرٌس هٌئة ألعضاء ٌجوز ال   .14

 .الفصل( أو اإلنذار حاالت )مثل ذلن تستوجب التى الحاالت فى التموٌم بنتائج الطالب أمر ولى إخطار .15

 تحمٌك مع ذلن   لتعارض االمتحان فى المتولعة باالسئلة االٌحاء أو التنوٌة بعدم التدرٌس هٌئة أعضاء التزام .16

 .الطبلب بٌن مفهوم االختبار والعدالة 
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 االمتحبن إعذادعىذ   2.3

 مراعاة العدل والجودة عند وضع االمتحانات. .1

التعلم  ومخرجات الممرر أهداؾ مع مناسبا لٌكون االختبارات وتصمٌم إعداد فى والموضوعٌة الدلة توخى .2

 .بالفعل سهتدرٌ تم وما اهالمراد تحمٌم

 .األسئلة وتنوع الممرر أجزاء معظم علً االمتحان شمول .3

 .االمتحانٌة الورلة بمواصفات وااللتزام ومراجعته االمتحان كتابة .4

 .لذلن البلزم الولت وتمٌٌم النهائٌة وبالنتائج كامبل االمتحان حل .5

 .المظروؾ فً وضعه لبل ومراجعته االمتحان طباعة .6

 .كاؾ بولت االمتحان لبل للكنترول االمتحان تسلٌم .7

 اإلمتحبنإوعمبد  أثىبء  3.3

 والهدوء. والعدل الحزم بتطبٌك ٌسمح جو فً االمتحانات تنظٌم   .1

 .االمتحان جلسات فً االنضباط والتزام والحزم الدلة توخى   .2

 .الؽش ٌحاول أو ٌموم من ةومعالب هحدوث لبل االمتحانات فى الؽش منع على العمل  .3

 اإلمتحان. عمد أثناء بالتواجد اإللتزام  .4

 وموضوعٌة. بهدوء معها والتعامل الطبلب مبلحظات تمبل  .5

 إستبعاد االشتران فً االمتحان من له لرابة حتً الدرجة الرابعة.  .6

 اإلمتحبن ثعذ  4.3

 .التصحٌح فى بالموضوعٌة وااللتزام السرٌة على والمحافظة االمتحانات تصحٌح فى الكاملة الدلة مراعاة  .1
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 معبَُز اختُبر انمبئمُه عهً عمهُخ انتمىَمانجبة انثبنث: 

 رؤسبء انكىتزوالد  أوالً:

 معبَُز إختُبر رئُس انكىتزول 1.1

 .يتم االختيار بواسطة عميد الكمية ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ثم رفع االمر لمجمس الكمية

الكنتروالت  احد االساتذة او االساتذة المساعدين ممن تتوافر فييم الشروط الواجب توافرىا فى البد ان يكون رؤساء 
 ىذه الميمة طبقًا لممعايير والقدرة عمى تنفيذ االختصاصات التالية.

 )الخبرة فى اعمال الكنترول وسير االمتحان ) العمل كعضو كنترول لمدة ال تقل عن خمس سنوات 

  الوعى التام بالميام والمسئوليات الخاصة باعمال االمتحانات والكنتروالت 

  القدرة التامة عمى اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب 

 ادارة المواقف الحرجة بحنكة 

 الكفاءة فى التعامل مع اعضاء ىيئة التدريس والطالب والمالحظين 

 الدقة والحفاظ عمى سرية النتائج 

  فى توزيع المالحظين والمراقبين عمى لجان االمتحانات واختيار مسئولى الشعبالعدالة 

 رئُس انكىتزول اختصبصبد  2.1

 المسئول االول عن سالمة وعدالة النتيجة 

 تطبيق التعميمات الالزمة لحسن سير االمتحان ومنع أى غش او الشروع فى الغش 

  حدود خمس عشر دقيقة فقط وما زاد عن ذلك السماح لمطالب المتأخرين عن موعد بدء االمتحان فى
 فبعرض أمره فورًا عمى عميد الكمية أو كيل الكمية لشئون التعميم والطالب

  السماح لمطالب عند االقتضاء بالتوجو الى دورة المياه داخل أو بالقرب من المجنة برفقة أحد المالحظين
 أداة لمغش وبعد التأكد من خمو دورة المياه من ذلكاالحتياطيين وبعد التأكد من أن الطالب ال يحمل معو أية 

  اخراج من يضبط متمبسًا بالغش أو من يشرع فيو أو المخل بالنظام عن قصد، باقصائو عن مقعده والتحفع
عميو داخل المجنة عمى أن ال يتم اخراجو نيائيًا من لجنة االمتحان اال بموافقة عميد الكمية أو من ينيبو فى 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وكذلك بعد تحرير تقرير عن  521حكم المادة ذلك تطبيقًا ل
ويكون اخراج الطالب فى ىذه الحالة  -الواقعة موقع من المالحع او المراقب ويعتمد من رئيس الكنترول

و من ينيبو فى برفقة مراقب لجنتو ويكون معو التقرير و المستندات المضبوطة ويعرض عمى عميد الكمية أ
 الحال التخاذ ما يمزم فى ىذا الشأن
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 الكمية وكيل الدكتور األستاذ السيد إلى الكنترول أعضاء من عضو كل بميام الخاصة بالتكميفات تقرير رفع 
 . لشئون التعميم والطالب

 الكمية وكيل الدكتور األستاذ السيد إلى االمتحان بسير يومي تقرير ورفع التنفيذ ومتابعة العمل تنظيم. 
 النتيجة وعدالة سالمةبما يضمن  والتأني والمراجعة الدقة. 
 عامة المينة أخالقيات وبميثاق بالسرية االلتزام بضرورة بسيادتو الخاص العمل فريق أعضاء عمى التنبيو 

 خاصة واالمتحانات

  المقرر وعدم قبوليا اال مراجعة كشوف اعمال الفصل ) الشفوى والعممى ( عند استالميا من القائمين بتدريس
اذا كانت مرصودة بالمغة العربية او االنجميزية وبارقام صحيحة ) بدون كسور ( وموقع عمييا من لجنة المادة 

 واعتماد رئيس مجمس القسم العممى

  استالم كراسات االجابة لممقررات المختمفة بوقت كاف مطبوعة عمييا كافة البيانات قبل االمتحان والتاكد من
 داد الكراسات. أع

  ًالتاكد من ختم جميع الكراسات بختم رئيس الكنترول يوم االمتحان صباحا 

  توزيع الميام عمى اعضاء الكنترول  وتسجيل ىذه الميام والتوقيع عمييا  وذلك قبل بداية االمتحانات 

  االشراف عمى ميام لجان االعداد والتنظيم ) تجييز كراسات االجابة وختميا بشعار تحمل اسم الكنترول اسم
حصر  -اعداد البيانات االحصائية بعدد طالب كل مقرر  –المقرر، تاريخ االمتحان، رئيس الكنترول 

 ضور ( كشوف الغياب والح -الطالب الذين سيتقدمون لالمتحانات فى كل مقرر عمى حدة 

  لتحقيق سرعة االنجاز العمال الكنترول –غير ايام االمتحان  –االعالن عن ايام فتح الكنترول 

  التعاون مع كنترول االسئمو لمحصول عمى االسئمة يوم االمتحان صباحا بوقت كاف 

  العمل) عدم الرصد اال بعد التاكد من وجود توقيع المصححين وااللتزام بمعايير الجودة فى جميع خطوات
 نموذج االجابة و تحميل الورقة االمتحانية(

  تسميم اظرف اوراق االمتحان التى تم اعدادىا واغالقيا بواسطة القائمين عمى تدريس المقرر لرؤساء المجان
 وذلك قبل بدء االمتحان بوقت كاف 

 قوم رئيس فى حال تخمف عضو ىيئة التدريس المسئول عن اعمال الكنترول لظروف خارجة عن ارادتو ي
 الكنترول بتكميف عضو اخر من اعضاء الكنترول ليحل محمو ويبمغ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

  المرور عمى لجان االمتحان المسئول عنا لمتاكد من حسن سير اعمال االمتحانات 

  استالم اوراق االجابة بعد انتياء االمتحان من رؤساء المجان 

 ائمين عمى تدريس المقرر بعد ان يدون عمييا اسم المصحح وعدد االوراق وتاريخ تسميم كراسات االجابة لمق
 التسميم وميعاد االستالم وذلك فى سجالت تعدىا ادارة الكمية 

  استالم اوراق االجابة بعد استيفائيا كافة االركان ) الورقة مصححة بالكامل ، الدرجات موزعة داخل وخارج
 مصححيين (الكراسة , وجود توقيع لجنة ال
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 ثبوُبً: رؤسبء انشعت )انتخصصبد( 

يتم االختيار بواسطة ا د / ، و يشغل رئيس الشعبة )التخصص ( احد اعضاء ىيئة التدريس من اعضاء الكنترول
 رئيس الكنترول ويتم تبميغ ا د / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بالتشكيل الداخمى 

 رؤسبء انشعتاختُبر معبَُز  1.1

  حسن السمعو 

  عدم االحالة الى مجمس تاديب 

  تحرى الدقة فى االداء والتنظيم 

  المثابرة والداب 

 االلتزام بتنفيذ تعميمات رئيس الكنترول 

  االلتزام بالسرية واالمانة 

 ثبنثبً: اعضبء انكىتزول 

االختيار بالتنسيق بين رئيس يتم ، و يتشكل اعضاء الكنترول من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عند الحاجة
 الكنترول واالستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 أعضبء انكىتزولاختُبر معبَُز  1.1

  حسن السمعو 

  عدم االحالة الى مجمس تاديب 

  تحرى الدقة فى االداء والتنظيم 

  المثابرة والداب 

  الشعبةااللتزام بتنفيذ تعميمات رئيس الكنترول ورئيس 

  االلتزام بالسرية واالمانة 

 أعضبء انكىتزولاختصبصبد  2.1

  , يختصون بميام االعداد والتنظيم فى مراحمة سير االمتحان المختمفة ) االعداد لالمتحانات , اعمال االمتحانات
 الرصد وتطبيق قواعد الرافة و اعالن النتيجة  (

 االمتحان عممية سير أثناء االمتحان لجانو  قاعات عمى المرور 
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 اإلجابة كراسة صفحات جميع بتصحيح قام قد المادة أستاذ أن من التأكد. 
 ين عمى المصحح المادة ةأستاذ قبل من المكتوبة بالدرجة اإلجابة ورقة داخل الطالب درجات مطابقة من التأكد

 غالف ورقة االجابة
 المارك لست(الرصد كشوف مع اإلجابة كراسة عمى المدونة الطالب درجة رصد صحة من التأكد(. 
 الكمبيوترالكشوف االلكترونية عمى  مع اليدوية الكشوف مطابقة . 
 الرأفة ودرجات والنجاح الرسوب حاالت ومراجعة النتيجة مراجعة. 

 راثعبً: انمزالجىن

يتولى أعمال المراقبة أعضاء ىيئة التدريس وفى حالة تعذر ذلك يجوز لممدرسين المساعدين أو موظفى الكمية ممن ال 
 تقل فئتو عن الدرجة االولى القيام بأعمال المراقبة 

 انمزالجُه اختُبر معبَُز 1.1

 الرابعة الدرجة حتي الطالب من أقارب ليم ليس . 
 فى التعامالت الشفافيةوا والحياد الموضوعية 
  والسموك السير وحسن السمعة حسن و  واألمانة بالصدق يتصفون. 
  الطالب مع التعامل في واليدوء بالحزم يتسمون . 
 المفاجئة أو الحرجة المواقف في القرار إتخاذ وسرعة حسن . 
 وموضوعية بدقة المجان فى العمل سير عمى الحفاظ الربط و الضبط عمى قادرة مرنة قوية شخصية ذو . 
 سنوات خمس عن تقل ال المجان إدارة فى خبرة . 
 وىدوء وكفاءة بموضوعية المشكالت حل عمى القدرة. 

 انمزالجُه اختصبصبد 2.1

 وكتابة شفاىة الالزمة التعميمات بكافة لتزودييم االمتحان بدء قبل الكمية ادارة الذي تعقده االجتماع حضور. 
 االشراف عمى تسميم المالحظين كراسات  اجل من ساعة نصفببدء االمتحان  قبل الكنترول الى الحضور

 االجابة
 التحقق من خمو قاعة االمتحان من الكتب و المراجع واالوراق ومنع الدخول الييا.  
 االمتحان عممية خالل مالحع اى من تقصير أى فى التياون  عدم عمى المراقبين ينبغي.  
  بالمجنة والعمل عمى منع الغش أو الشروع فيومراقبة حسن سير االمتحان. 
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  فى حالة مالحظتو أو ابالغو بأى حالة اخالل بنظام االمتحان فعميو انذار الطالب المتسبب فى ذلك واذا
 .تكررت المخالفة فعميو االتصال فورا برئيس الكنترول التخاذ مايمزم فى ىذا الشان

 روع فيو فعميو استدعاء رئيس الكنترول بيدوء تام ليتم اقصاؤه فى حالة ضبط أى طالب متمبسًا بالغش أو بالش
عن مقعده وذلك بعد التحفع عمى أداة الغش ويحرر باالشتراك مع المالحع المختص محضرًا بتفصيل ما وقع 

 .يعتمد من رئيس الكنترول ويرفع عمى الفور لعميد الكمية
 طبية وفى حالة ما اذا رأى الطبيب عدم تمكن الطالب استدعاء طبيب المجنة لمطالب الذين يحتاجون لمرعاية ال

من تكممة االمتحان يخطر رئيس الكنترول ويحرر تقرير بذلك يوقع عميو الطبيب ومراقب المجنة ورئيس 
 .الكنترول

 بالكشوف بعد توقيع  ومطابقتو بالمجنة الموجود الطالب عدد من التأكد بعد االسماء كشوف عمى التوقيع
 .المالحظين

 من السادة المالحظين االمتحان نياية فى االشراف عمى تسمم كرسات االجابة.  
 عدم السماح بتواجد غير العاممين بالمجنة. 

  انمالحظىنخبمسبً: 

يتم االختيار بالتنسيق بين ، و يشكل السادة معاونى ىيئة التدريس والسادة موظفى الكمية السادة المالحظين بالمجان
 السيد امين الكمية ومدير الشئون االدارية 

 انمالحظُه اختُبر معبَُز 1.1

 الرابعة الدرجة حتي الطالب من أقارب ليم ليس . 
 الشفافية فى التعامالتوا والحياد الموضوعية 
  واألمانة بالصدق يتصفون . 
  الطالب مع التعامل في واليدوء بالحزم يتسمون . 
 المفاجئة أو الحرجة المواقف في القرار إتخاذ وسرعة حسن . 

 انمالحظُه اختصبصبد 2.1

 شفاىة الالزمة التعميمات بكافة لتزودييم االمتحان بدء قبل الكمية ادارة قبل من المنعقد االجتماع حضور 
 وكتابة

 بدء االمتحان  قبل الكنترول الى الحضورf عمى واالشراف استالم كرسات االجابة  اجل من ساعة نصف 
 المحددة بارقام الجموس لالماكن وفقاً  الطالب وتنظيم ترتييب
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  التاكد من أن الطالب ال يحممون معيم كتبًا أو مذكرات أو مراجع أو أية اوراق من اى نوع حتى ولو كانت
 بيضاء.

 بعشر دقائق  اناالمتح بداية قبل الطالب عمى لتوزيعيا باشراف المراقب االجابة كل مالحع كراسات استالم
 عمى االقل بعد التاكد من سالمتيا 

  عدم قراءة ورقة االسئمة لمطالب أو االجتياد فى تفسير معنى كممة أو جممة منيا أو نقل ادوات أو غيرىا من
 طالب آلخر

 ابالغ مراقب المجنة بالطالب الذين يحتاجون لمرعاية الطبية 
 لك بعد الحصول عمى اذن من رئيس الكنترولمالحظة الطالب عند توجييم الى دورات المياه وذ 
 بالحضور التوقيع عمى الحصول بمجرد االمتحان بدء عند منيم الطالب كارنييات المالحظون  يتسمم أن يراعى 
 وبعد توقيع الطالب فى كشوف  منيم االجابة تسمم ورق  مع االمتحان نياية فى لمطالب الكارنييات تسميم

   االنصراف
 اجابتوكراسة  غالف عمى طالب كل يسجميا التى البيانات صحة من التحقق  
 بالكشوف ومطابقتو بالمجنة الموجود الطالب عدد من التأكد بعد االسماء كشوف عمى التوقيع 
 لمغياب استمارة اعداد خالل من الغائبين الطالب رصد  
 المراقبينلمكنترول تحت اشراف  وتسميميا االمتحان نياية فى تجميع كرسات االجابة 
  الحفاظ عمى اليدوء داخل المجنة 
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 آنُبد تحذَث هذا انذنُم 

 يتم تعديل بنود ىذا الدليل فى أحد الحالتين اآلتيتين دون التقيد بمواعيد محددة ألي من الحالتين:

عند صدور ميثاق أخالقى من الجامعة أو المجمس األعمى لمجامعات حيث يتم عند ذلك تشكيل فريق لدراسة  أواًل:
مكانية االستفادة منيا فى تعديل وتحسين الدليل الخاص بالكمية.  تمك المواثيق وتحديد مدى وا 

لعممية التقويم حيث يتم رفع تقرير  عند وجود مستجدات تتطمب تعديل الدليل القائم من خالل الممارسات الفعمية ثانيًا:
الطالب( إلى السيد األستاذ  -الييئة المعاونة  -بتمك المستجدات من أحد األطراف  المعنية )أعضاء ىيئة التدريس

الدكتور عميد الكمية الذى يقوم بتشكيل فريق لدراسة تمك المستجدات ورفع التوصيات. ويمكن لكل من لسيد األستاذ 
لكمية لشئون التعميم والطالب أو السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية إتخاذ الخطوات لتشكيل ذلك الفريق الدكتور وكيل ا

 دون طمب من األطراف المعنية األخرى حسب مقتضيات األمور.

لشئون  وفى كال الحالتين السابقتين )أواًل وثانيًا( تقوم المجنة بدراسة األمر ورفع تقرير إلى السيد أ.د. وكيل الكمية
التعميم والطالب لمعرض عمى لجنة شئون التعميم والطالب ومن ثم رفع توصيات إلى السيد أ.د. عميد الكمية لمعرض 

 واالعتماد من مجمس الكمية.
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