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ي االمتحانات
 
ي لظاهرة الغش ف كيب   المنظور التر

فعععجلمعاتناياعععالر ن ساعععمل ورعععتل  تا عععى ليرى رهعععج لر ععع  ل يععع يل  عععال  لرععع  الليخضعععحليل اعععالر  عععىر  

ورحعارل عىلرؤوعععو لفعقليااوت ععالو اىو عا لوياملعهل عع للرؤالباعملفاععهللت عالر  عىر  لر  عع لر ا ااعال  ععا ل

مقلجا الضنتلر ا  لووص للفجلر  صالورؤاابنم ل ا كلر  ىر  لور نىرمالرؤاااف مللو ىلماياو 

ل.رات ر  الفجلوروناار ت تيشلوفائضلي اتام لكتاليااالمقلفت لري قاى الفجلدرئ ةلوللفجل  ااج ا 

ما عععععى ر لر ال اعععععاليخععععع  لفعععععقلليصعععععا ل ععععع رلرؤا عععععى لفاعععععهلاعععععا  ةلر  عععععشلفعععععجليمالا عععععا  لفععععع لي عععععاد

ل فععالر ىت ععى  للول تعروععاا  لووصععى لفععجلرؤاابنععمل   ععا  ةلوياوعع ت ا لرععىرالفن عع ل معع ل ا ايرىعع ر

و عىلمعالنن ع لر ت ع  لمعقليلتعالرؤوععو املللولمعروا لرملباتحلرؤعاي، لر او ملر ىصاملفاهلر قااع 

لوعو لفه ا.مزمملوريواا  الفجل ياا لرملباتح لولر ى ملصاافملفىرم  الويلايالرؤرؤشىتكملفجل  اا ل ل

ويلاععععععالاععععععا  ةلر  ععععععشلفععععععجليمالا ععععععا  لفععععععجل  ايععععععمل ععععععالمىرعععععع لد ر عععععع  لمىون ععععععالفععععععجلورععععععائاللر اىرصععععععال

فععععععقلر نععععععادر لويرععععععا االرؤصععععععاح مل  ععععععا لور اقااععععععا لرؤ ا عععععع ةلفععععععجلمتا رععععععت ا لرلحععععععاي ليجاتععععععا ج لول

لولمعروععا لر او ععم لفناععهلر عع ت للورؤىروععتلرمللا اععملحى  ععا لمععقلر رالرؤان تعع ولويرععاي ةلورملباتععح

مععععععقليجعععععع رار لر رج لععععععملورؤوععععععاا لر قا ى اععععععم لر  عععععع لياخعععععع  الويىف  ععععععا لمععععععايرر لر  ععععععا  ةلموععععععاال مل

لمعععقل  عععكل عععاليراععع ل% ل111حاععع ل   عععال ععع للر وعععاملحوعععالر وعععاملر عععىمزر ةلر ىصعععامليوععع ملومرماعععم 

 قضععاياللفععجلرؤععالللور اصععى لل لفنرععتلفععقلر ععايق  ععالولرت  ععال  د ععمللو ععقلمععقل يععالر نا  ععى  اععاملمععقل

لرملباتح.

ر تشععععا لاععععا  ةلر  ععععشلفععععجلرؤا رععععملرؤ  ساععععم لفنرععععتلفععععقلرمزمععععمل ياىلععععملحععععادةلفععععجليوعععع لر اا  ععععتلرلبتععععا جل

  تعاتعععععحلرؤ  خععععع، لور عععععالفعععععجلرؤا ىمعععععملر ىت ىلعععععملويرععععع لم لويف ماعععععم للمزمعععععمل ياىلعععععملي ري اعععععمليالتعععععال

ل.ي طل ع ملدووللر يلاحلفي الرؤوعو ام ل الحوالمىونه لو لي لرلبت

م عععععا  لر  عععععشللفعععععاؤان  لجعععععرالمعععععقلمعاتعععععحلياخععععع للر اوعععععاد لورملحوعععععىساملور   ععععع  لولععععع يل ععععع ملفاياعععععه

  رليرتي ل  اناا،للر ى ول لورللارع لوو الرلحقائ ل اليىملوفجلرت المعروايه لو لنن  مو والول

ععععع ليالعععععع مللمعععععحلر  ععععععا  ة ل   قععععععهليع اعععععا لو ععععععالرؤنااععععععا لوفععععععجلللمععععععاملر اا ععععع م  تعععععاليىصععععععاتل ىروععععععحلم 

ويرول  عععععا لوف  عععععاطل  ععععع ل لر نعععععاملر عععععىا   لحععععع وليعععععا لر ا افعععععالفعععععقل ععععع للر ىوعععععا حلفعععععجليل اعععععالومنالبعععععمل

ر  عععا  ة ل ورعععتلوروعععحلمعععرمقليىتجتعععهلمع ععع ر لر اوعععادلويرعععا ع ليعكعععا اليقعععا ل لرملب ععع ليفاعععهل

 (.2018 لحوا ا ) تى  ليق ل ل



 
2 

 

ترياعاالفعععجليعععا  تلو قعععالي سىلعععالفاحشعععا لوفشععع لررعععىفعععجل ااه عععال ليخاععع،لاعععا  ةلر  عععشلفعععجلرملباتعععحلرؤ  خععع،

 لفعععااج رار لر رج لعععملور قا ى اعععملفاعععهل عافت عععا لي قععع لت عععتلرملباتعععحدرعععالمعروعععا للما ىمعععملر قعععا ل

ماعار  ولمعقلجتاعحلر اخصصعا  لفعجلرفع لللفعجل ل ل افام لوت تلمع  عملفعجليعا  تلر  عا  ة لر  ع ليلاعا 

يا اعععكلف   عععا لوروىعععترالرععع الرؤىرج عععملورؤنالبعععملر ارئتعععم لر  ععع لفناتعععالرؤا عععى لر ىتكا ععع لر قعععائ لفاعععهل

جلخشععنا ر ليااقععالرلبتا اععملور اوععملفععتامل لولالحت  لرؤىرععر انععادلر وعع   ل   ععا  ة ل ععا ليكااععاال عع

لفجلرمللاا ليجاتا ج.ل اتلميوى ر ان  تلوسااالر ى جلر ىا  لرؤا ى  لوضن

منرو ععععععملفععععععقلرععععععااواا اليجاتافاععععععملور واارععععععام لور ااوععععععامللفععععععجليمالا ععععععا  لاععععععا  ةلر  ععععععشل يوععععععا

ر ىتكا ععع ل ليصعععى لفعععجل ل لرعععا  لرؤا عععى لم ك عععملفعععجللرععع ا  الوح ى  عععا لوللويواصعععاديم لف ععع لور ثقافاعععم

ل.  ا  ة سا لجرئامل مقاولا ملررايااجا لرا اواالفجلانالل نن ض ال إلي فلور ضااع لول

فاعععهلرمللعععروولر قاسععع ل إليوعععاولرؤ  خععع، لمعععقلرععع  للضعععىعلفعععجل ل لررعععىترياعاملواااعععملي  ععع يلاعععا لرؤىلل

رهعععهللمعععقلرلحضعععا مررعععاءااا للىديت عععالفعععجلجتاعععحلرؤعروعععا لر ىاااعععملدوولفقاعععملر قعععا لوفتفاعععهللر ىتك ععع ل

ععععععلل صععععاحلنيوععععاورملحععععاودةليرععععاقاا لورؤااىحععععم ل  اععععاللرؤنا ععععالر ن اععععالو  اععععا لر اععععالور  اارععععم 

لمعادةلفعى لي ثاا عالفعجل...رلع، ال،يلر  والري    املهندس والطبيب، والاعالمي  واملايلو ، والااي،ل ،

ويوععع الفت اعععملل ات عععا لمتعععالننتععع ليمزمعععم يالتعععالومز ليعععا  تلر قعععا لور ااععع لطلفعععجليثلولمعروعععملبناه عععا ل

للف عععععاالرملحارععععع ملورؤ رجنعععععم لويا عععععاملكتعععععال عععععىل ععععع ولمعععععادةلر ىت اعععععملنرععععع مام لر  ععععع ليالتعععععالوحعععععا ا

لفجلرؤا رم.ليص لتلر قا 

 عا لموعاق  ام لمعقلرع  لفنتعا لما ىمعملر قعا للي سىلعمليعملررعىترياعام  رلرا لليي ملجليار كعهلفعجللل

ال ت ا اا لويق ل ر لرا جمل  لفنالمق ى ملفجلوروحلي توا لر   ليتا رهلرلب ا لرؤناام لويى تا

فععا ثى ةلرؤن ىماياععملر شععام ملورؤععام ة لومععاليقعع فل ععهلل)حا ملر اتععى  لر ااتععى (لكثععتلفنقاععارلورععاى م 

 لور ااا ععععملمععععقلر عععع س لر وعععع يحلوس وععععالمع ععععىدلي  عععع لييوععععاو ل ععععاليععععىملمععععقلفععععادر لووععععا لررععععت  كام

ومنقى ععملو ععام ملمععقلرععع  ليخ اعع لرلحاععاةلر نامععم لورؤعروعععا لصععع للمليلاععا لمىرج ععمللنف ماععم 

لر اتى  لفجلر   د لور نا لفجلرملحار ملور اا ا لر صا مل  قا ىولفاهلرلبتاح.

 لور  لععع لر ن سععع لرؤنتععع لر  صععع ولفعععجلف  عععهلويت   ريعععه لمعععقليلاعععا لمىضعععىعلر  عععشلر اا  عععتلرلبتعععا ج

لاقعععععععا ل لر  صععععععايمل   عععععععا  ة لورؤنااعععععععا لر  تاعععععععموررعععععععتثتا لر رعععععع  لياىيعععععععحلرؤقا سعععععععا لور ااوعععععع تر  ل

ل.لر   ليصا  الرلب ا لرؤنااملر  رتاملوت تلر  رتاملور  ااام 
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تايععععمل عععع للرؤقا ععععمل فععععادةليفا ععععا ل  تععععالللر ىتكا عععع لفععععجل صععععالر  ععععىر  لويل ا  ععععا لفععععجللفعععع لر اععععا ل  لععععمل

وللاعا لي رعاهل ع رلرؤعاللللمن فاملماىرمز عمل وحعارالر  ع لينيشع ا لور اق اعالمعقلر م يعتلوملاصع يه 

ور صعا لف تاعملفنع وللكاايا لراصملوي ىلاعا لف تاعم لويقااعا لجتعحلرؤنااعا لو صعا الوي يا  عا 

ر انثععتر  لويلوعع ولمع عع ر لر ااتاععملودوول  ععكلي ايععال لب ععالور ععرمق لوي قععاالفععجلدرئعع ةلليعععاومزلفاععهل

لرللارع.

لف الهللاللرىر لعععععل   لم  ل

ل


