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 .1جمال الوثيقة
بناء احملتوى العلمي يعد من أكثر األنشطة اليت حتتاج ختصص و عمق و تطبيق ألفضل املمارسات سواء على املستوى
التعليمي األكادميي أو على مستوى التخصص العلمي و املهين و يشارك يف عملية التطوير العلمي لدى برامج جمموعة
زاد الفريق العلمي مع الدعم من فرق املكتب العلمي و التصميم التعليمي و التصميم الفين و التقنية ومن أجل ذلك
حرصت جم موعة زاد على تطوير سياسات وإجراءات حقوق امللكية حلماية هذه اجملهودات سواءا كانت تلك اجملهودات
جملموعة زادي أو كانت للغري .
وجود سياسات وإجراءات واضحة حلماية حقوق امللكية و النشر يعطي قيمة و موثوقية للمحتوى العلمي و يقلل من
فرص التنازع وإساءة إستخدام جمهودات الغري سواء عن قصد أو غري قصد كما أهنا عنصر أساسي لتحقيق النزاهة
األكادميية و محاية اجملتمع من املنتحلني و غري املؤهلني مبا ميثله من خطر و هتديد لقيم اجلودة و التخصص و اجلدارة
تطبيق سياسات وإجراءات حقوق امللكية على األيت :
●
●
●
●
●
●
●

●
●

تصميم الربامج التعليمية
تصميم الوحدات التعليمية
حمتوى الوحدات التعليمية
الربامج و التطبيقات و احللول الرقمية اليت تستخدم يف العملية التعليمية
األصول الرقمية من صور و مقاطع فيديو و مقاطع صوتية.
الرسومات و التصميمات الورقية و الرقمية .
البياانت األصلية من املصادر الرئيسية للبياانت أو اليت مت عرضها بصورة مميزة يف األحباث و التقارير و
املقاالت.
بنوك األسئلة
اإلختبارات
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●
●

األحباث واألوراق العلمية
مسلمات الطالب من مهام و تكاليف و مقاالت و تقارير.

ال ختضع األمور اآلتية لسياسات وإجراءات احلقوق امللكية :
● األفكار  :ال ختضع األفكار الواردة يف األحباث و األوراق العلمية أو اليت قد تنشأ لدى الطالب أو الباحث
من مطالعة كتاب أو مشاهدة مقطع مصور أو االستماع إىل مقطع صويت أو التفكر يف صورة أو شكل
رسومي إىل قواعد حقوق امللكية.
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 .2األدوار و املسئوليات
احلفاظ علي حقوق امللكية والنشر هو عمل تشاركي يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس و الطالب و شئون الدارسني
و املكاتب العلمية و كافة فريق العمل يف املشروعات التعليمية  .يوضح اجلدول التايل توزيع األدوار و املسئوليات
للحفاظ على على حقوق امللكية و النشر و دور كل عنصر ضمن سياسات حقوق امللكية و النشر املتبعة يف
مشاريع جمموعة زاد التعليمية:
النشاط  /املهمة

طالب

توعية الطالب
بسياسات
وإجراءات

هيئة
تدريس
مشارك

شئون املكتب
الدارسني العلمي
مسئول

مشارك

املكتب
اإلداري
مشارك

فريق
املراجعة
الداخلية

الشئون
القانونية
إستشاري

حقوق امللكية
مسئول

توعية أعضاء
هيئة التدريس

مشارك

إستشاري

بسياسات
وإجراءات
حقوق امللكية
تطوير احملتوى
العلمي وفقا
لسياسات
وإجراءات
حقوق امللكية
وحقوق النشر
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النشاط  /املهمة

طالب

هيئة
تدريس

شئون املكتب
الدارسني العلمي

املكتب
اإلداري

فريق
املراجعة

الشئون
القانونية

تقنية
املعلومات

الداخلية
مسئول

مراجعة تصميم
الربامج و

مشارك

إستشاري

الوحدات
التعليمية و
التأكد من
موافقتها
لسياسات
وإجراءات
حقوق امللكية و
حقوق النشر
مسئول

مراجعة احملتوى
العلمي و

مشارك

إستشاري

اعتماده وفقا
لسياسات
وإجراءات
حقوق امللكية و
حقوق النشر
اإلبالغ عن

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

مسئول

وقائع خمالفات
حقوق امللكية و
حقوق النشر
التحقيق يف
وقائع خمالفات

إستشاري إستشاري
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النشاط  /املهمة

طالب

هيئة
تدريس

شئون املكتب
الدارسني العلمي

املكتب
اإلداري

فريق
املراجعة

الشئون
القانونية

تقنية
املعلومات

الداخلية
حقوق امللكية و
حقوق النشر
توفري التقنيات و
األدوات التقنية
اليت تساعد

إستشاري

إستشاري

إستشاري

إستشاري

إستشاري

إستشاري

مسئول

على كشف
خمالفات حقوق
امللكية و حقوق
النشر مثل
تطبيقات كشف
التطابق
similarity
detection
 softwareو
تطبيقات مراقبة
األصول التقنية
IT asset
managem
ent
املراجعة الدورية
للربجميات و
التطبيقات
املستخدمة يف

صفحةأ 7أمنأأ19

مسئول

إستشاري

مشارك

سياسات حقوق امللكية و حقوق النشر 1,0

النشاط  /املهمة

طالب

هيئة
تدريس

شئون املكتب
الدارسني العلمي

املكتب
اإلداري

فريق
املراجعة

الشئون
القانونية

تقنية
املعلومات

الداخلية
اخلدمة التعليمية
و التأكد من
تغطيتها دائما
برتاخيص
االستخدام
إستشاري

إعطاء تصاريح
إستخدام و
توزيع حمتوى

مسئول

إستشاري

تعليمي
إستشاري

التعاقد على
استخدام حمتوى

مسئول

إستشاري

ملطور أو جهة
خارجية
التعاقد على

إستشاري إستشاري

استخدام
برجميات أصلية
يف األعمال
اإلدارية و
التعليمية للربانمج
التعليمي
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 .3أنواع املخالفات
 .3.1االنتحال
تعريف و صور االنتحال وفقا ملا ورد يف القسم  3.1من سياسات و إجراائت النزاهة األكادميية
 .3.2مشاركة حمتوى مرخص خارج إطار الرتخيص
يستخدم أعضاء هيئة التدريس و الطالب احملتوى التعليمي للربامج التعليمية التابعة جملموعة زاد بصفتهم األكادميية
اليت متنحهم حق استخدام احملتوى التعليمي و مشاركته فقط مع االشخاص املرخص هلم استخدام احملتوى .ال حيق
للطالب و أعضاء هيئة التدريس مشاركة احملتوى لغري املرخص هلم استخدام احملتوى التعليمي إال بتصريح من
املكتب اإلداري جمموعة زاد  .تندرج الصور األتية حتت هذا النوع من املخالفة :
● مشاركة املواد التعليمية يف صورة رقمية أو مطبوعة مع غري الطالب يف الربانمج التعليمي املصرح هلم استخدام
املواد التعليمية.
● إستخدام تطبيقات  peer-to-peer sharingملشاركة احملتوى مع أطراف خارجية.
● مشاركة احملتوى كامال أو يف صورة أجزاء على املواقع املتخصصة يف مشاركة احملتوى العلمي .
● نسخ أو طباعة أو مشاركة أسئلة و أجوبة اإلختبارات مع األخرين دون وجود إذن مسبق.
● مشاركة التكليفات واملهام والواجبات املطلوبة يف الربانمج التعليمي مع غري الطالب و أعضاء هيئة التدريس
املصرح هلم االطالع على التكليفات واملهام والواجبات املطلوبة.
 .3.3استخدام حمتوى الغري دون تصريح
تلتزم جمموعة زاد ابحلصول على الرتاخيص الالزمة الستخدام احملتوى املطور عن طريق أطراف خارجية و التأكد أن
مجيع احملتوى املستخدم مغطى برتخيص استخدام ساري .ال حيق ألعضاء هيئة التدريس إستخدام حمتوى يف العملية
التعليمية دون وجود ترخيص االستخدام و يلتزم املكتب العلمي ابلقيام ابلتوعية الدورية بسياسات وإجراءات حقوق
امللكية ألعضاء هيئة التدريس ابلربامج التعليمية املختلفة اليت تقدمها جمموعة زاد.
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.3.4

استخدام برجميات و تطبيقات غري مرخصة

تلتزم جمموعة زاد ابحلصول علي كافة تراخيص االستخدام للربجميات و التطبيقات يف األعمال اإلدارية و التعليمية
للربامج التعليمية للمجموعة و خيضع استخدام الربجميات و التطبيقات إىل مراجعة دورية للتأكد من تغطية االستخدام
الفعلي للربجميات و التطبيقات برتاخيص كافية و تقوم إدارة تقنية املعلومات مبراجعة اإلدارات ملعرفة احتياجاهتا من
الربجميات و التطبيقات و البحث عن أنسب احللول و أنواع الرتاخيص املناسبة لطبيعة االستخدام.
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 .4أنواع اجلزاءات
هناك ثالثة مستوايت من اجلزاءات اخلاصة مبخالفات حقوق امللكية وحقوق النشر 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 للمرة األوىل و يُتصور عدم تعمدها من قبل املخالف
خمالفات اإلقتباس اجلزئي غري املؤثر أو إستخدام أصول رقمية بصورة عرضية دون وجود تصريح.

يرسل ممثل من املكتب اإلداري للربانمج التعليمي تنبيه مكتوب سواء عن طريق الربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين إىل
املخالف ينبهه 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 املخالف 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 إستخدام أصول رقمية غري مرخصة دون وجود تصريح من املالك.
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
التعمد مثل خمالفات مشاركة احملتوى مع أطراف خارجية عن طريق إستخدام برامج Peer to peer
.sharingأو إستخدام احملتوى التعليمي للربانمج التعليمي يف أنشط تدريب تطوعية دون تصريح وقد يرتتب على
هذه املخالفات تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة األوىل للجزاائت و اليت تتضمن األيت :
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جزاءات الطالب
● 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 .

جزاائت أعضاء هيئة التدريس و فرق العمل
● التأثري ابلسلب على تقييمات األداء الدورية
تبعا الخنفاض حتقيق االلتزام ابلسياسات
واإلجراءات كأحد عناصر تقييم األداء.
● تسجيل املخالفة يف ملف املوظف
● غرامة مالية و تطبق فقط يف احلاالت اليت
تسببت فيها املخالفة يف وقوع غرامة مالية أو
مطالبة بتعويض تتحمله جمموعة زاد.

املستوى الثالث :تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة الثانية للجزاءات
يتم تطبيق هذا النوع من اجلزاءات على املخالفات اليت يرتجح فيها استهانة املخالف بقيم وقواعد حقوق امللكية
وحقوق النشر الرتبح من بيع احملتوى التعليمي اخلاص بربامج جمموعة زاد التعليمية و قد يرتتب علي هذه املخالفات
تطبيق جزاء أو أكثر من ضمن الفئة الثانية للجزاائت و اليت تتضمن األيت :
جزاءات الطالب

جزاائت أعضاء هيئة التدريس و فرق العمل

● إيقاف الطالب ملدة فصل دراسي أو فصلني

● عدم جتديد التعاقد

دراسيني يتم فيها حجب كافة حساابت

● الفصل من الوظيفة

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 حقوق امللكية و حقوق النشر
 .5.1.1دورة العمل
يصف الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة إبدارة خمالفات حقوق امللكية و حقوق النشر
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 .5.1.2اإلجراائت
اإلجراء
اإلبالغ عن واقعة املخالفة

توصيف

املسئولية

اجلميع طالب و أعضاء هيئة تدريس و يقوم مكتشف الواقعة سواء كان
فريق إداري و ايضا األطراف اخلارجية االكتشاف عن طريق املالحظة
املباشرة أو عن طريق التنبيه من خالل
اليت قد تشتكي من وجود خمالفات
حلقوق امللكية وحقوق النشر

أحد أدوات التقنية كنظام كشف
التطابق أو نظام مراقبة أصول التقنية
ابإلبالغ عن واقعة خمالفة حقوق
ملكية

مراجعة البالغ

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري مبراجعة
البالغ و التأكد من وجود احلد
األدىن املطلوب من املعلومات للنظر

طلب مزيد من املعلومات من
املبلغ

املكتب اإلداري

إغالق البالغ

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري إبغالق
البالغ إذا مل يتوافر احلد األدىن من
األدلة لوقوع خمالفات حلقوق امللكية.

إرسال تنبيه كتاب

املكتب اإلداري

يقوم مسئول املكتب اإلداري إبرسال
تنبيه كتاب للمتهم ابملخالفة إذا مت
التأكد من وقوع املخالفة و كانت

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
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املسئولية

اإلجراء

توصيف
املخالفة تستلزم تطبيق املستوى األول
من اجلزاءات.

إرسال الواقعة للتحقيق

املكتب اإلداري

إستقبال الواقعة عن طريق
الشئون القانونية

الشئون القانونية

التحقيق يف الواقعة

الشئون القانونية

إصدار قرار

الشئون القانونية

يقوم املكتب اإلداري إرسال الواقعة
للتحقيق يف حالة ما إذا كان نوع
املخالفة قد يستلزم تطبيق املستوى
الثاين أو الثالث من اجلزاائت.
يقوم منسق إدارة الشئون القانونية
ابستقبال وقائع املخالفة املرسلة من
املكتب اإلداري و فحصها قبل البدء
يف عملية التحقيق .
تقوم إدارة الشئون القانونية ابلنظر يف
الواقعة واختاذ قرار بشأهنا و ميكن أن
حتتاج اللجنة لالستماع إيل املتهم
ابملخالفة .
تقوم إدارة الشئون القانونية ابختاذ قرار
بشأن الواقعة و تندرج قرارات اللجنة
حتت واحدة من األنواع اآلتية :
● إغالق البالغ دون إدانة
للمتهم ابملخالفة
● إصدار جزاء من املستوى األول
● إصدار جزاء من املستوى الثاين
● إصدار جزاء من املستوى الثالث
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 .5.2االعرتاضات على نتائج جلنة الشئون القانونية بشأن خمالفات حقوق امللكية و حقوق النشر
 .5.2.1دورة العمل
يصف الشكل التايل صورة فوقية لدورة العمل اخلاصة بعملية االعرتاض على قرارات الشئون القانونية خبصوص
خمالفات حقوق امللكية و حقوق النشر
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 .5.2.2اإلجراائت
املسئولية

اإلجراء

تقدمي اعرتاض على قرار إدارة الشخص املدان مبخالفة سياسات
الشئون القانونية بشأن خمالفات حقوق امللكية و حقوق النشر
حقوق امللكية و حقوق النشر.

توصيف
حيق للشخص املدان مبخالفة
سياسات وإجراءات حقوق امللكية
بتقدمي اعرتاض على قرار الشئون
القانونية 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

املسئولية

إستقبال الواقعة عن طريق جلنة
االعرتاضات

منسق جلنة االعرتاضات

حتديد موعد النظر يف االعرتاض

منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة
االستماع والتحقيق

التحقيق يف االعرتاض

جلنة االعرتاضات

إصدار قرار

جلنة االعرتاضات

توصيف
يقوم منسق جلنة االعرتاضات
ابستقبال االعرتاضات الواردة عن
طريق املكتب اإلداري و فحصها
قبل إدراجها يف أحد املواعيد القادمة
النعقاد اللجنة . .
يقوم منسق جلنة اعرتاضات قرار جلنة
االستماع و التحقيق إبدراج
االعرتاض يف أحد املواعيد القادمة
النعقاد اللجنة و إعالم املكتب
اإلداري و املتهم ابملخالفة مبوعد و
مكان إنعقاد اجللسة
تنعقد جلنة االعرتاضات بصورة دورية
كل ثالثة شهور للنظر يف
االعرتاضات املقدمة و إختاذ قرار
بشأهنا و ميكن أن حتتاج اللجنة إىل
اإلستماع إيل املدان ابملخالفة .
تقوم جلنة االعرتاض ابختاذ قرار
بشأن االعرتاض و ميكن أن أيخذ
القرار أحد الصور األتية:
● عدم قبول االعرتاض و التأكيد
على قرار الشئون القانونية
● قبول االعرتاض وتطبيق نوع
أخر من اجلزاءات غري اليت
أصدرته الشؤون القانونية.
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اإلجراء

املسئولية

توصيف
● قبول االعرتاض و إغالق
الواقعة بعدم إدانة املتهم
ابملخالفة.
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