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 السلوك الطالبي األكاديميسياسة  -003

 ______________________________________________________________________ 

 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

....................(بعض الكليات ) ..........................                                   

كلية واحدة     ) ..........................................(                                   

                                   غير األكاديميين    األكاديميون       جميع الموظفين           الجهة المستهدفة :        الموظفين:     

 طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا     جميع الطالب        الطالب :        

جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                                        

 

 

 :      واألهداف األسس -1

 

تطمح كليات العلوم التطبيقية إلى تأمين وجود بيئة تعلم بأعلى مقاييس المصداقية األكاديمية , كما تتوقع من 

حيث تترجم هذه المقاييس إلتزام الكليات بنشر ثقافة  ، المساهمة بشكل تام في هذه المقاييسطالبها 

 المسؤولية و اإلنضباط بين الطالب.

كما تحدد هذه السياسة  ، مقاييس واضحة للسلوكيات الطالبية األكاديميةتهدف هذه السياسة إلى وضع 

 .مخالفة هذه المقاييسالتي تترتب على عواقب ال

 

 :    التعريفات -2

   

     طبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :تن ألغراض هذه السياسة

الف اللوائح التي تتعلق بالعملية التعليمية أي سلوك أو تصرف يخ السلوك الطالبي غير األكاديمي :

 ويتضمن ذلك الغش والتزييف واإلنتحال وغيرها من السلوكيات المماثلة .
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أي محاولة للغش عن طريق الكالم أو النظر إلى ورقة إختبار طالب آخر أو عمل أي إشارة   الغش :

باإلضافة إلى القبض على الطالب وهو يقوم بالغش من ورقة أو  ،أو استخدام أي وسائل للغش

 تحقيق درجة أعلى مما يستحقها الطالب . تاب أو أي وسائل أخرى وذلك في سبيلك

ضرر أو تهدف الذات دات والسجالت والبيانات أي تغيير أو تحريف متعمد لألوراق والمستن  التزييف :

 إلى إخفاء الحقائق .

سرقة أفكار اآلخرين وتقديمها على أنها ملكا للطالب دون اإلشارة إلى المالك الحقيقي  مي :اإلنتحال األكادي

. 

لجنة التحقيق والمساءلة المسؤولة عن التعامل مع شكاوي السلوكيات المخالفة في الكليات   لجنة التحقيق :
. 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

لعامة التالية :والمخرجات األكاديمية ينبغي أن تلتزم الكليات بالمبادئ امن أجل رفع مستوى جودة العمليات   

تهدف إلى  ةيجابيإ قاربةموخى إال أنها تت جزائية،تدابير  تتضمنهذه السياسة  على الرغم من ان  : 3.1

 تعزيز مستوى السلوكيات األكاديمية والمحافظة عليها .

من الوصول إلى إمكانياتهم هم تعيقبين الطالب ألكاديمية ا نزاهةال انعدامالكليات بأن  ؤمنت  : 3.2

فإن  لكلذو  .ؤثر سلبا على مصداقية الطالب وعلى سمعة المؤسسات أيضاحيث ي ،وقدراتهم

 مجتمع الكليات إجماال .مفيدا ل اإللتزام بالتصدي لكل أشكال السلوكيات المخالفة سيكون

 الكليات ان تسعى لرفع مستوى مقاييس السلوكيات األكاديمية الجيدة . يجب على  : 3.3

تنطبق هذه السياسة على الطالب المشاركين في األنشطة التي تدعمها الكليات سواء داخل الحرم   : 3.4

نها قد تنطبق في بعض الحاالت على طالب لم يعودوا مسجلين في أكما  . الجامعي او خارجه

 السلوك المخالف. حدوثوا كذلك وقت الكلية ولكنهم كان

مقبولة.  ولن يعتبر عدم العامة للسلوكيات األكاديمية ال ضوابطيجب على الطالب اإلطالع على ال  : 3.5

 . حدوث المخالفاتعذرا مقبوال عند  االطالع عليها

وسينال الطالب المخالفون للوائح   .يتم التحقيق في المخالفات المزعومة بأسلوب عادل ومنصف  : 3.6

 .مخالفاتهملعقوبات التي تتناسب مع االكاديمية ا

  ضد تهم السلوكيات غير األكاديمية . يحق للطالب التظلم  : 3.7

تم  وقد . تنطبق هذه السياسة على جميع التصرفات التي حددتها اللوائح على أنها سلوكيات مخالفة  : 3.8

 نتحال األكاديمي .االوضع سياسة خاصة للتعامل مع حاالت 

 .التظلم ضد القرارات المتخذة في حقهميحق للطالب   : 3.9
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: التشريعات الموائمة    -4  

  2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم  -

 (73/2007)قرار وزاري رقم: يات العلوم التطبيقية لاألكاديمية لك ئحةالال -

 

 : المواد الداعمة لهذه السياسة .5

 

 نظام المساءلة الطالبي التابع لالئحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية . -

 نافذة في الكلياتال إرشادات اإلختبارات -

 . الغش في اإلختبارات ) اللوائح األكاديمية لكليات العلوم التطبيقية (التعليمات حول  -

 (006األكاديمي )سياسة االنتحال  -

 المالحق: -6

 

 االستمارات المتعلقة بالسياسة 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية    :اإلعتمادجهة  -7

 

 

 :السياسةتواريخ الموافقة على  -8

 

 ...................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ

 .................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ...................    بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

  ...................     سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 التطبيقية المدير العام لكليات العلوم    الجهة الداعمة لهذه السياسة: -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقيةالمديرية العامة      اإلتصال:جهة  -10

 

 

 


