
1 
 

 حال األكاديمي تاإلتسياسة  -006 

______________________________________________________________________ 

 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

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

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

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

جميع الطالب        طالب البكالوريوس         طالب الدراسات         الطالب :                                    

 العليا 

جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                                        

 

 

 :      الهدف واألسس -1

 

والمصداقية األكاديمية أمرا ضروريا للحفاظ على سمعة المؤسسات وعلى مساعيها يعد الحفاظ على النزاهة 

المتواصلة لتعزيز اإلبداع واالبتكار لدى الخريجين , وفي ظل سهولة الوصول للمعلومات في هذا العصر , 

أن ما  مانفإنه يُتوقع من مؤسسات التعليم العالي أخذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة سوء إستخدام المعرفة وض

 تنتجه من معارف هو أصلي و صادق .

 

تهدف هذه السياسة إلى وضع خطة للتصدي لظاهرة اإلنتحال االكاديمي , كما أنها تحدد اإلستراتيجيات 

على هذه الحاالت .لمعالجة  و عرض الطرق المختلفةلكشف حاالت اإلنتحال االكاديمي   

 

 :    التعريفات -2



2 
 

   

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

 تقديم أعمال شخص آخر على انها ملكا للشخص دون اإلقرار بذلك .  اإلنتحال :

 تحديد أي محتوى تمت سرقته على شكل مسموع او مكتوب سواء يدويا او عن طريق التقنية .  : قصيالت

فعل او إعادة فعل مثل هذه ب تعلقوالذي يرد فعل الموظفين في حال وجود نص مسروق   اإلستجابة :

 النصوص .

القرار النهائي الذي يمكن للموظفين إتخاذه حيال العمل المسروق عندما ال تكون هناك نية   العقوبة :

 واضحة من الطالب إلصالح األمر .

نية فيما يتوافق مع األنظمة التي تدين اإلنتحال االكاديمي اإلجراء الممكن اتخاذه من األقسام المع  الجزاء :

. 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

لى عنتهاكا خطيرا له عواقب وخيمة على صورة المؤسسة واتعتبر الكليات مسألة اإلنتحال األكاديمي   : 3.1

وتلتزم الكليات بتقديم المصادر الضرورية لتأكيد وقوع  .الفرد الذي يرتكب هذه الجريمة أيضا 

 اإلنتحال األكاديمي .

 

م فعلى الصعيد األكاديمي يت .مكافحة اإلنتحال االكاديمي يجب على الكليات تبني منهج مشترك ل  : 3.2

تم أما على الصعيد القانوني ي .وضع برنامج تعليمي للطالب والهيئة التدريسية على نحو مستمر 

رض قوانين صارمة وعقوبات مشددة على األشخاص الُمدانين بإرتكاب جريمة االنتحال األكاديمي ف

. 

 

جب عليهم وإنما ي .ال يُتوقع من الهيئة التدريسية القيام فقط بعمليات وإجراءات التقصي الروتينية   : 3.3

قد يؤدي و .نزاهة االكاديمية توجيه طالبهم من خالل تقديم األمثلة عن كيفية اإلمتثال التام لمبادئ ال

الفشل في معرفة هذه الحدود األساسية إلى حدوث عواقب أكاديمية ومهنية قد تتضمن إنهاء العقد أو 

 تأخير الترقية االكاديمية .

 

 يتضمن اإلنتحال األكاديمي مايلي : ) على سبيل المثال وليس الحصر (  : 3.4

 بدون توثيق المراجع . اإلنترنتالنقل من  .1

 النقل من المراجع الملموسة دون اإلقرار بذلك . .2

 المشاركة بشكل فعلي في ذلك .ب القيام في أعماله دون آخر مشاركة طالب .3

 الطالب . بأعمالتكليف فرد من العائلة او األصدقاء للقيام  .4

 النقل من أعمال شخص آخر دون اإلقرار بذلك . .5
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ألشخاص ويمكن ل .وبقدر كبير من الشفافية  بشكل منصفالت اإلنتحال األكاديمي يجب التعامل مع حا : 3.5

  ضدهم . ةم الصادراحكالُمدانين باإلنتحال تقديم طلب اإلستئناف ضد األ

 

 

التشريعات الموائمة :     -4  

عات التي تدير التشري .تلتزم كليات العلوم التطبيقية بإدارة عملية توثيق سياستها ضمن إطار عمل تشريعي 

 اللوائح األكاديمية التي تتضمنها الالئحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية .هي  هذه السياسة 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 

 في قسم اللغة اإلنجليزية  عتمدةإجراءات ااإلنتحال األكاديمي الم -

 

 المالحق: -6

 ال يوجــــــــــــد

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :جهة اإلعتماد -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -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

 

 

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

 

 

 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية    :جهة اإلتصال -10

 



4 
 

 

 

 


