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 سياسة النزاهة األكاديمية

 بمركز وجهه للتدريب

 

 طياطاث وكىاهين النزاهت ألاوادًميت

النزاهت ألاوادًميت هي زمص  أخالقي ًترجب عليه التزام اإلاخدزب بالليم ألاخالكيت وباألماهت 

الخعليميت جدليلا للىجاح والخميز  ألاوادًمي. ومً أهم زوابص النزاهت ألاوادًميت جدليم مفهىم 

ً، مع الابخعاد جماما عً جميع مظاهس  الغش  ت للمسهص ولآلخٍس الطدق واخترام الجهىد الفىٍس

س  والاهخداٌ أو  أي فعل آخس  ًىتهً مفهىم النزاهت ألاوادًميت. فالنزاهت ألاوادًميت هي  والتزٍو

  لىجاخه ألاوادًمي بشيل 
 
التزام اإلاخدزب بالليم ألادبيت الس اكيت وباألماهت الخعليميت جدليلا

 مظؤوٌ.

النزاهت ألاوادًميت كلب املجخمع ولبيخه ألاطاطيت وهي جدّدد مطداكيت الىاض في حعاملهم مع 

بعضهم البعض، وفي ابخمان أفساد املجخمع للمظؤولين في اإلاساهص  واإلاىاضب العليا .فالخعليم 

ب هى  اطدثماز  إلاظخلبل اإلاخدزب، فئن لم ًطً اإلاخدزب هنز  ألاماهت في مظيرة اإلاشىاز   والخدٍز

ىلظ مً كيمت هفظه ومً كيمت الخعليم الري دأب  ًُ بي وألاوادًمي، فليخأهد اإلاخدزب بأهه  الخدٍز

 على جدطيله، وبالخالي جيخفي كيمت الشهادة في جىهسها. 

بيت وألاوادًميت هدافع على الاهخداٌ  أشياٌ اهتهان النزاهت الخدٍز

ت إلاعاًير  ومبادا النزاهت ألاوادًميت، هرهس  منها على 
ّ
جخعدد أشياٌ الخطسفاث التي حعخبر  مخل

 طبيل اإلاثاٌ  الخطسفاث الخاليت:
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  -اهخداٌ شخطيت الغير

ادعاء اإلاخدزب/ة ضفت غيره داخل الطف، أو  في اخخباز  أو  امخدان، أو  في أي هىع مً الىاجباث 

بيت أو  ألاوادًميت. وفي هره الحالت، جخم معاكبت اإلاخدزب/ة اإلاىخدل شخطيت غيره،  الخدٍز

 واإلاخدزب/ة اإلاىخدلت شخطيخه

  الغش-

ً والاطخخدام غير  اإلاطسح به ألي مالخظاث ومعلىماث ومىاد في  مثل  هلل أعماٌ آلاخٍس

 الامخداهاث ألاوادًميت أو  غيرها مً اإلاهام اإلاىولت للمخدزب/ة

س والخلفيم   -التزٍو

إكدام اإلاخدزب/ة على حغيير  اإلاعلىماث اإلاخاخت له أو  جلفيله في اخخباز/ واجب أوادًمي، أو  إبساشه 

 لشهادة طبيت مصّوزة مً أجل الخغيب عً الحضىز 

  -طىء اطخخدام اإلاظاعدة الاوادًميت

اطخغالٌ مخدزب/ة لعمل شميل له/ا ًىفس  له اإلاظاعدة ألاوادًميت بييت طيبت، وأن ًخم هلل مً 

س  خاص وضعه هرا اإلاخدزب/ة أو  مً اخخباز  كدًم، دون  إعالمه برلً  جلٍس

  -اطخغالٌ الخعاون 

اعخماد اإلاخدزب/ة على مخدزب/ة آخس  ضمً مجمىعخه إلهجاش  واجب/عمل مشترن، أو  اطخغالٌ 

 مخدزب/ة آخس  إلهجاش  الىاجباث الفسدًت
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 أعماٌ اهخداٌ أخسي  

  اإلاخدزبين/اث الرًً ًبيعىن  املحاضساث، واإلارهساث، وألاوزاق، أو  ألاعماٌ البدثيت خالٌ 
ّ
إن

ا هظير  ما ًلىمىن  به مً أعماٌ للغير، مً  ًًّ   ماد
 

حسجيلهم في اإلاسهص ، أو  الرًً ًلبلىن  ملابال

افلت خطيت مظبلت مً إدازة اإلاسهص  طيخضعىن  إلجساءاث جأدًبيت.  ٌ  على مى دون  الحطى

زة  ِخَماَطاث بمعلىماث مصّوزة، أو  جىكيعاث مصوَّ
ْ
وهرلً اإلاخدزبىن /اث الرًً ًلدمىن  هماذج أو ِال

 ب منهم الاوسحاب مً البرهامج بدون  أي 
َ
لت؛ طيخضعىن  إلجساءاث جأدًبيت، وطُيطل

ّ
أو  مضِل

ض أو جلدًس  .حعٍى

 إجساءاث مىع الغش 

ٌ  اإلاخدزبين/اث على ألاهظمت ؤلالىتروهيت وحسجيل وكذ خضىز   ًخم مخابعت وز ضد دخى

 املحاضساث واملت

ًخم فخذ الاخخبازاث ؤلالىتروهيت واطخلباٌ اإلاخدزبين/اث عىد بدء فترة الاخخباز  وال ٌظمذ 

ٌ  الاخخباز  بعد مض ي ثالثين دكيلت مً بداًخه، وهرلً ال ٌظمذ  للمخدزب/ة بدخى

 .للمخدزب/ة بالخسوج مً الاخخباز  كبل مض ي هطف طاعت مً بداًخه

 الامخداهاث 

اإلاخدزبىن /اث الرًً ًىتهىىن  كىاعد الامخدان، وخاضت التزام ألاماهت ألاوادًميت، طيخم 

ب.  السحب مً الخدٍز
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 اإلاخدزبىن /اث الرًً ًفشلىن  في اجباع ؤلازشاداث الالشمت أثىاء جأدًت امخدان ما طيخضعىن  

 إلجساءاث جأدًبيت. 

ظمذ لهم  ٌُ وأثىاء اوعلاد امخدان ما ال  ٌظمذ للمخدزبين/اث بالخىاضل مع بعضهم البعض. وال  

 ٌ ذ مً اإلاظؤوٌ املخى  بالسجىع إلى أي هخب أو  أوزاق، دون  إذن ضٍس

 

 

 

 
 

 

 

 


