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 .1جمال الوثيقة
النزاهة األكادميية هي مكون أساسي للربامج التعليمية و التدريبية املقدمة من جمموعة زاد و قد أولت اجملموعة عناية
خاصة هبذا املكون حبيث صار مكون بنيوي يف عمليات التصميم التعليمي و إدارة التقييم و االختبارات و التميز
املؤسسي و اجلودة .
تؤمن اجملموعة بضرورة ترسيخ قيم األمانة و العدالة و الثقة و االحرتام املتبادل بني أطراف العملية التعليمية حيث أن
التعليم هو أحد الروافد األساسية لتلبية حاجة اجملتمع من معارف و مهارات و جدارات ضرورية لتحقيق النهضة
الفكرية و العلمية املرجوة .
وجود سياسات وإجراءات واضحة و معلنة للنزاهة األكادميية تضمن حتقق األهداف التعليمية يف خرجيي الربامج
التعليمية و التدريبية مبا يعطي قيمة و مكانة للدرجة العلمية أو الشهادة التدريبية و التأكد من متتع اخلرجيني ابحلد
األدىن من املعرفة و القدرة و اجلدارة للقيام ابملخرجات التعليمية كما أن النزاهة األكادميية حتمي اجملتمع من املنتحلني
و غري املؤهلني مبا ميثله من خطر و هتديد لقيم اجلودة و التخصص و اجلدارة .
تطبق سياسات و إجراءات النزاهة األكادميية على مجيع الربامج التعليمية و التدريبية املقدمة من جمموعة زاد و اليت
يتحقق فيها على األقل واحدة من املواصفات اآلتية :
●
●
●

الربامج اليت يكون فيها النظام التعليمي له تواريخ حمددة لبداية و انتهاء الفصل الدراسي أو العام الدراسي.
الربامج اليت يكون هلا اختبارات يف مواعيد حمددة .
الربامج اليت متثل فيها التكليفات و املسلمات جزءا من تقييم الطالب
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 .2األدوار و املسئوليات
حتقيق النزاهة األكادميية هو عمل تشاركي يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس و الطالب و شئون الدارسني و املكاتب
العلمية و اإلدارية و كافة فريق العمل يف املشروعات التعليمية  .يوضح اجلدول التايل توزيع األدوار و املسئوليات
لتحقيق النزاهة األكادميية و دور كل عنصر ضمن سياسات و إجراءات النزاهة املتبعة يف مشاريع جمموعة زاد
التعليمية:
النشاط  /املهمة

طالب

هيئة
تدريس

توعية الطالب
بسياسات وإجراءات
النزاهة األكادميية

مشارك

تطوير احملتوى العلمي
وفقا لسياسات
وإجراءات النزاهة

مسئول

شئون املكتب
الدارسني اإلداري
مسئول

املكتب
العلمي

تقنية
جلان
التحقيق و املعلومات
اإلستماع

مشارك

مشارك

األكادميية
مسئول

مراجعة احملتوى العلمي
و اعتماده وفقا
لسياسات وإجراءات
النزاهة األكادميية
اإلبالغ عن وقائع

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

خمالفات النزاهة
التحقيق يف وقائع
خمالفات النزاهة
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النشاط  /املهمة

طالب

هيئة
تدريس

شئون املكتب
الدارسني اإلداري

املكتب
العلمي

تقنية
جلان
التحقيق و املعلومات
اإلستماع

توفري التقنيات و
األدوات التقنية اليت

إستشاري

إستشاري

تساعد على حتقيق
النزاهة األكادميية مثل
تطبيقات كشف
التطابق
similarity
detection
 softwareو
تطبيقات املراقبة عرب
اإلنرتنت online
Proctoring
التأكد علي حصول
الطالب محيع علي
فرص مشاركة عادلة
ومتساوية خالل
التقييمات املختلفة
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 .3أنواع املخالفات
 .3.1االنتحال
االنتحال هو استخدام أو اقتباس أعمال األخرين املكتوبة أو املسموعة أو املصورة بقصد أو بدون قصد مع
عدم اإلشارة إيل املصدر األصلي لتلك األعمال مما قد يفهم منه نسبة تلك األعمال إىل الشخص املنتحل.
جيري الوصف ابالنتحال علي االستخدام اجلزئي و الكلي ألعمال اآلخرين و من أمثلته األيت :
● استخدام عباراة أو اقتتباس من األخرين دون اإلشارة الصرحية و الواضحة ملصدر تلك العبارة أو االقتبا وفقا
للقواعد املقررة يف مناهج وآداب البحث العلمي
● إعادة صياغة عبارات االخرين دون اإلشارة إيل صاحب الفكرة أو املعىن املراد.
● نشر حقائق و أرقام و إحصائيات مع عدم وجود مصدر معتمد هلا.
● إستخدام معاين و مضامني من أفكار األخرين دون اإلشارة إليهم.
● إستخدام رسومات و أعمال جرافيكية و صور و مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو دون اإلشارة إىل املصدر.
● التشارك مع أخرين يف أعمال كتابية أو مسموعة أو مصورة مث نسبة األعمال لبعض األفراد دون البعض
األخر املشارك يف العمل.
● التعهيد إيل أفراد أو مؤسسات للقيام بتكليفات أو واجبات أو مسلمات دون إذن مسبق .
ال يسري وصف االنتحال علي األيت :
●

إستخدام الفريق العلمي و األكادميي حملتوى مت تطويره جزئيا أو كليا عن طريق طرف اثلث ضمن إطار
تعاقدي يسمح بتمليك جمموعة زاد حلقوق نشر واستخدام احملتوى سواء بصورة مؤقتة خالل فرتة حمددة أو
بصورة دائمة علي أن يكون ذلك يف إطار الصالحيات املتفق عليها يف التعاقد.
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 .3.2الغش
الغش هو حماولة وصول الطالب بقصد أو بدون قصد علي إمتياز أو حق غري مسموح به يف اإلختبارت أو التكليفات
و املهام اليت يقوم هبا كجزء من العملية التعليمية سواء كان ينبين على تلك اإلختبارات أو التكليفات واملهام منح
درجات أو رتب أو مكانة علمية أو ال و من أمثلة الغش األيت :
● نسخ أو طباعة أو مشاركة أسئلة و أجوبة اإلختبارات مع األخرين دون وجود إذن مسبق.
● حضور شخص آخر لإلختبار غري الطالب املسجل.
● إستخدام كتب أو مذكرات أو ملخصات أو تطبيقات أو أدوات غري مصرح هبا يف اإلختبار أو يف
التكليفات و املهمات املطلوبة .
● اإلمضاء نيابة عن طالب آخر يف حالة وجود طلب إلقرار من الطالب أو يف سجالت احلضور سواءا كان
هذا اإلمضاء كتابيا أو إبستخدام احلساب الشخصي للطالب علي نظام إدارة التعلم أو أي نظام أخر
مستخدم يف العملية التعليمية.
● تقدمي الدعم لطالب آخرين يف املهام والتكليفات الفردية مثل الواجبات أو االختبارات املنزلية أو املشاريع
اليت ال يسمح فيها بطلب و احلصول على دعم من األخرين.
● تقدمي الدعم لطالب أخرين يف يف املهام و التكليفات اجلماعية عن طريق أفراد من من خارج اجملموعة .
 .3.3التواطء
التواطؤ هو كل تعاون أو دعم لألخرين بقصد أو بدون قصد يف األعمال الفردية امل َقيّمة سواء كانت هذه األعمال يف
صورة تكليفات كتابية أو عملية أو اختبارات شفهية أو كتابية .
 .3.4التمييز الغري مستند على معايري وسياسات مقررة
األصل أنه ال يتم منح أي استثناءات للطالب بغري احلاالت املسموح هبا و جيب أن تكن ضمن إطار الصالحيات
املسموح هبا الشخص أو اللجنة اليت تقر أو ترفض االستثناء  .حاالت االستثناء جيب أن تكون مقررة ضمن
سياسات وإجراءات واضحة و من أمثلتها األيت:
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● إجازة أتخري طالب دون تطبيق جزاائت يف تسليم التكليفات أو األعمال امل َقيّمة.
● إرجاء إختبار الطالب لتعذر حضور الطالب أو ختلفه عن إختبار م َقيّم.
● إعفاء طالب من دراسة مواد أو وحدات حمددة .
● إعفاء طالب من إختبارات أو تقييمات حمددة.

 .4أنواع اجلزاءات
هناك ثالثة مستوايت من اجلزاءات ملخالفات النزاهة األكادميية و خيضع إختيار اجلزاء إلجراءات إدارة خمالفات النزاهة
املنصوص عليها يف القسم  5.1من هذه الوثيقة .املستوايت الثالثة كاآليت :
املستوى األول  :تنبيه كتاب
عادة ما يتم تطبيق املستوى األول على املخالفات اليت تقع من الطالب للمرة األوىل وعدم تعمد الطالب هلا مثل
خمالفات اإلقتباس اجلزئي غري املؤثر.
يرسل ممثل من املكتب اإلداري للربانمج التعليمي تنبيه مكتوب سواء عن طريق الربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين
للطالب صاحب املخالفة يقوم بتنبيهه على وقوع خمالفة مع شرح القواعد احمليطة بنوع املخالفة و تبعات تكرار هذه
املخالفة.
قد يتم تطبيق اجلزاءات من هذا املستوى أكثر من مرة على نفس الطالب لعدد غري حمدود من املرات إذا اختلف نوع
املخالفة فعلى سبيل املثال قد يرسل تنبيه مكتوب للطالب يف حالة اإلقتباس اجلزئي غري املؤثر و قيد يرسل تنبيه أخر
لنفس الطالب يف حالة تقدمي دعم ألحد الزمالء يف أداء تكليف فردي.
املستوى الثاين  :تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة األوىل للجزاءات
يتم تطبيق هذا النوع من اجلزاءات على املخالفات اليت ترجح وجود نوع من التعمد هلا سواءا كان هذا الرتجيح نتاجا
عن تكرار خمالفات من نفس النوع و قد مت التنبيه عليها سابقا كتابيا أو يف حالة املخالفات اليت ال يتصور فيها عدم
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التعمد مثل خمالفات الغش داخل قاعات االختبار  .و قد يرتتب علي هذه املخالفات تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن
الفئة األوىل للجزاءات و اليت تتضمن األيت :
● خصم درجات من الطالب.
● رسوب الطالب يف املادة اليت وقعت فيها املخالفة.
● تعديل درجة الطالب اليت حصل عليها يف مادة من املواد.
● إلغاء نتيجة الطالب يف االختبار وإعادة االختبار .
املستوى الثالث :تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة الثانية للجزاءات
يتم تطبيق هذا النوع من اجلزاءات على املخالفات اليت يرتجح فيها استهانة الطالب بقيم و قواعد النزاهة األكادميية و
و قد يرتتب علي هذه املخالفات تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة الثانية للجزاءات و اليت تتضمن األيت :
● إيقاف الطالب ملدة فصل دراسي أو فصلني دراسيني يتم فيها حجب كافة حساابت الطالب على اخلدمات
التعليمية .
● شطب نتيجة الطالب يف كل املواد الدراسية خالل فصل دراسي سابق .
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 .5إجراءات العمل
 .5.1إدارة وقائع خمالفات النزاهة
 .5.1.1دورة العمل
يصف الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة إبدارة وقائع خمالفات النزاهة
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 .5.1.2اإلجراائت
اإلجراء
اإلبالغ عن واقعة املخالفة

املسئولية

توصيف

اجلميع طالب و أعضاء هيئة تدريس و يقوم مكتشف الواقعة سواء كان
االكتشاف عن طريق املالحظة
فريق إداري
املباشرة أو عن طريق التنبيه من
خالل أحد أدوات التقنية كنظام
كشف التطابق أو نظام املراقبة
اإللكرتونية ابإلبالغ عن الواقعة إيل
املكتب اإلداري للربانمج التعليمي
أو التدرييب

مراجعة البالغ

املكتب اإلداري

طلب مزيد من املعلومات من
املبلغ

املكتب اإلداري

خماطبة املتهم ابملخالفة طلبا ملزيد
من املعلومات

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري
مبراجعة البالغ و التأكد من وجود
احلد األدىن املطلوب من املعلومات
للنظر يف البالغ .
يف حالة ما إذا كان ينقص البالغ
بعض املعلومات الالزمة لتقييم
املخالفة يقوم مسئول املكتب
اإلداري مبخاطبة مقدم البالغ طلبا
ملزيد من املعلومات
يقوم مسئول املكتب اإلداري
مبخاطبة الطالب و طلب
استيضاحات متعلقة بدعوى
املخالفة و يتم إعطاء مهلة زمنية
حمددة لتلقي الرد.
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توصيف

اإلجراء

املسئولية

الرد وتوفري التوضيحات املطلوبة

املتهم ابملخالفة  .قد يكون املتهم
ابملخالفة طالب أو عضو هيئة تدريس
أو أحد العاملني يف الربانمج التعليمي
سواء يف املكتب العلمي أو املكتب

يقوم املتهم ابملخالفة ابلرد علي
خماطبة املكتب اإلداري و توضيح
املالبسات و السياق اخلاص
بدعوى املخالفة  .و ميكن للمتهم

اإلداري أو شئون الدارسني.

إرفاق أي ملفات أو واثئق داعمة
لوجهة نظره.

إغالق البالغ

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري

إرسال تنبيه كتاب

املكتب اإلداري

إرسال الواقعة للتحقيق

املكتب اإلداري

إبغالق البالغ إذا كانت
التوضيحات اليت أرسلها املتهم
ابملخالفة تنفي عنه شبهة املخالفة.
يقوم مسئول املكتب اإلداري
إبرسال تنبيه كتاب للمتهم ابملخالفة
إذا مت التأكد من وقوع املخالفة و
كانت املخالفة تستلزم تطبيق
املستوى األول من اجلزاءات.
يقوم املكتب اإلداري إبرسال الواقعة
للتحقيق يف احلاالت األتية :
عدم وجود رد من املتهم

●

ابملخالفة يف خالل املهلة الزمنية
احملددة لتلقي الرد.
●

نوع املخالفة قد يستلزم

تطبيق املستوى الثاين أو الثالث
من اجلزاءات.
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اإلجراء

املسئولية

إستقبال الواقعة عن طريق جلنة
االستماع و التحقيق

منسق جلنة االستماع و التحقيق

حتديد موعد النظر يف الواقعة

منسق جلنة االستماع و التحقيق

التحقيق يف الواقعة

جلنة االستماع والتحقيق

إصدار قرار

جلنة االستماع والتحقيق

توصيف
يقوم منسق جلنة االستماع و
التحقيق ابستقبال وقائع املخالفة
املرسلة من املكتب اإلداري و
فحصها قبل إدراجها يف أحد
املواعيد القادمة النعقاد اللجنة .
يقوم منسق جلنة االستماع و
التحقيق إبدراج الواقعة يف أحد
املواعيد القادمة النعقاد اللجنة و
إعالم املكتب اإلداري و املتهم
ابملخالفة مبوعد و مكان إنعقاد
اجللسة
تنعقد جلنة االستماع و التحقيق
بصورة دورية كل شهر للنظر يف
وقائع املخالفة و إختاذ قرار بشأهنا و
ميكن أن حتتاج اللجنة إيل االستماع
إىل املتهم ابملخالفة .
تقوم جلنة االستماع و التحقيق
ابختاذ قرار بشأن الواقعة و تندرج
قرارات اللجنة حتت واحدة من
األنواع اآلتية :
●

إغالق البالغ دون إدانة

للمتهم ابملخالفة
●

إصدار جزاء من املستوى

األول
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اإلجراء

توصيف

املسئولية
●

إصدار جزاء من املستوى

الثاين
●

إصدار جزاء من املستوى

الثالث
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 .5.2االعرتاضات على نتائج التحقيق يف وقائع املخالفات
 .5.2.1دورة العمل
يصف الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة بعملية االعرتاض على قرارات جلنة االستماع و التحقيق
ملخالفات النزاهة األكادميية.
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 .5.2.2اإلجراائت
اإلجراء
تقدمي اعرتاض على قرار جلنة
االستماع والتحقيق ملخالفات

املسئولية
الشخص املدان مبخالفة سياسات
النزاهة األكادميية

النزاهة األكادميية.

توصيف
حيق للشخص املدان مبخالفة سياسة
النزاهة األكادميية بتقدمي اعرتاض
على قرار جلنة االستماع والتحقيق
يف غضون  14يوم من اتريخ القرار
موضحا فيه وجه اعرتاضه و ميكنه
إرفاق أي ملفات أو واثئق داعمة
لوجهة نظره.

مراجعة االعرتاض

املكتب اإلداري

طلب مزيد من املعلومات من
املعرتض

املكتب اإلداري

إرسال االعرتاض للتحقيق

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري
مبراجعة االعرتاض و التأكد من
وجود احلد األدىن املطلوب من
املعلومات للنظر يف االعرتاض .
يف حالة ما إذا كان ينقص بعض
املعلومات الالزمة لتقييم االعرتاض
يقوم مسئول املكتب اإلداري
مبخاطبة املعرتض طلبا ملزيد من
املعلومات
يقوم املكتب اإلداري إبرسال
االعرتاض إىل جلنة االعرتاضات بعد
مراجعة االعرتاض و التأكد من توافر
مجيع املعلومات الالزمة للنظر يف
االعرتاض.
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اإلجراء

توصيف

املسئولية

يقوم منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة
االستماع و التحقيق ابستقبال
االعرتاضات الواردة عن طريق
املكتب اإلداري و فحصها قبل

إستقبال الواقعة عن طريق جلنة
االستماع و التحقيق

منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة
االستماع والتحقيق

حتديد موعد النظر يف االعرتاض

منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة

يقوم منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة

االستماع والتحقيق

االستماع و التحقيق إبدراج
االعرتاض يف أحد املواعيد القادمة
النعقاد اللجنة و إعالم املكتب

إدراجها يف أحد املواعيد القادمة
النعقاد اللجنة . .

اإلداري و املتهم ابملخالفة مبوعد و
مكان إنعقاد اجللسة
التحقيق يف االعرتاض

إصدار قرار

جلنة اعرتاضات قرار جلنة االستماع

تنعقد جلنة االعرتاضات بصورة دورية

والتحقيق

كل ثالثة شهور للنظر يف
االعرتاضات املقدمة و إختاذ قرار
بشأهنا و ميكن أن حتتاج اللجنة إىل
اإلستماع إيل املدان ابملخالفة .

جلنة اعرتاضات قرار جلنة االستماع
والتحقيق

تقوم جلنة االعرتاض ابختاذ قرار
بشأن االعرتاض و ميكن أن أيخذ
القرار أحد الصور األتية:
●

عدم قبول االعرتاض و

التأكيد على قرار جلنة االستماع
و التحقيق.
●

قبول االعرتاض وتطبيق نوع

أخر من اجلزاءات غري اليت
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اإلجراء

توصيف

املسئولية

أصدرته جلنة االستماع و
التحقيق.
●

قبول االعرتاض و إغالق

الواقعة بعدم إدانة املتهم
ابملخالفة.
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