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سياسات النزاهة األكاديمية
املادة األولى :املقدمة
تعني النزاهة األكاديمية األمانة العلمية في استخدام املعلومات ونشرها بما يضمن احترام حقوق امللكية الفكرية .لذلك
ُ
ً
أساسيا للتدريب اإللكتروني في مركز التدريب العدلي .وتشير سياسة النزاهة األكاديمية إلى األنظمة املتبعة
تعد مبدأ
داخل املركز لضمان التزام كل من املدرب واملتدرب بالقيم األدبية واألمانة العلمية لتطبيق التدريب االلكتروني بشكل
مسؤولُ .ويتوقع من املتدربين واملدربين املنتسبين للمركزااللتزام بهذه السياسة.

املادة الثانية :مبادئ النزاهة األكاديمية في مركز التدريب العدلي
• يحافظ مركز التدريب العدلي على معايير أكاديمية عالية ويتوقع من املتدربين أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة وصادقة
ومتسقة مع مبادئ النزاهة األكاديمية ال سيما عند إجراء املهام والواجبات واالختبارات.
• يتوقع املركز أن تكون األعمال املقدمة من املتدربين أعمال ذاتية طوروها بأنفسهم إلثبات تحقيقهم ملخرجات
التدريب.
ً
ً
ً
ً
• يوفراملركزإرشادات ودعما فنيا وتدريبيا متواصل للمتدربين لضمان فهمهم ملتطلبات الحفاظ على النزاهة االكاديمية
وعدم االخلل بها.
• يتوقع املركز من املدربين تطبيق مبادئ النزاهة األكاديمية عند تقديمهم ملحتوى تعليمي إثرائي واإلشارة إلى املراجع
واملصادراملستخدمة.

املادة الثالثة :تحقيق النزاهة األكاديمية
يعمل مركزالتدريب العدلي على تحقيق النزاهة األكاديمية من خلل:
 .1نشرسياسة النزاهة األكاديمية التي ينتهجها املركزعلى موقعه الرسمي.
 .2حث املدربين واملتدربين على االلتزام بسياسة النزاهة األكاديمية.
 .3يسعى املركزلضمان التزام املتدربين بحقوق امللكية الفكرية و أنظمتها وحقوق النشرقبل رفع أي محتوى إثرائي من
خلل شاشة منبثقة تظهر للمدربين عند الشروع في رفع أي محتوى والزامهم باملو افقة .وتتضمن الشاشة تذكيرهم
بااللتزام بحقوق امللكية الفكرية وحقوق النشر واإلشارة إلى املراجع العلمية املستخدمة في إثراء محتوى الدورة
التدريبية واشعارهم بتحملهم مسؤولية االخلل بذلك وإخلء مسؤولية املركزمن أي سلوك يخالف ذلك.

 .4ضمان تعهد املتدربين بقراءة سياسات الخصوصية واالستخدام وسياسات النزاهة وحقوق امللكية الفكرية
واملو افقة عليها قبل اعتماد تسجيل حسابهم على النظام (رابط السياسات والتعهد).
 .5في حال ثبوت رفع محتوى مخالف يتم حذفه مباشرة وتطبيق العقوبات بحق من قام برفعه وأخل بالسياسات
املقررة.
 .6متابعة تطبيق السياسات املعمول بها من قبل الجهة اإلشر افية ومن قبل املستخدمين للنظام.
 .7يقوم املركز بالتحقق من هوية املتدرب عن طريق إعطاء تصريح دخول القاعة التدريبية للبريد اإللكتروني املسجل
ً
مسبقا من قبل املتدرب واملعتمد إلصدارالشهادة.
 .8تطبيق الوسائل اللزمة لضمان عدم الغش و انتحال الهوية واملوضحة في وثيقة منع الغش و انتحال الهوية.
ً
 .9تطبيق أحكام مخالفة النزاهة األكاديمية وفقا للوائح املركز.

املادة الرابعة :أشكال انتهاك النزاهة األكاديمية
• الغش :الغش في األنشطة التدريبية أو التقييمية بأي وسيلة أو الشروع فيه أو املشاركة فيه كاستخدام مصادر غير
مصرح بها خلل االختبار أو الحصول على األسئلة قبل انعقاد االختبار أو إدخال شخص آخر للختبار أو تقديم أعمال
اآلخرين على أنها أعمال املتدرب.
• االنتحال :ادعاء املتدرب صفة غيره في اللقاءات التزامنية أو االختبارات.
• التزوير :إقدام املتدرب على تغييراملعلومات املتاحة له أو تضليلها أو إبرازه لوثائق مزورة عند أداء االختبارات.
ُ
• سرقة جهود اآلخرين :تكليف اآلخرين بأداء أي مهام أو أنشطة الكترونية تطلب من املتدرب.
• االنتحال األدبي :اقتباس أعمال اآلخرين ،واالستخدام غير املرخص له في أي تكاليف تدريبية ،دون اإلشارة إليها
ً
مرجعا.
باعتبارها

املادة الخامسة :اإلجراءات التأديبية حيال انتحال الهوية والغش
في حال تم ضبط املتدرب في أي حالة من البند السابق يتم تحضير محضر تفصيلي ويقوم ضابط الو اقعة بتسجيل
محضربالو اقعة يحدد فيه اسم من صدرت منه املخالفة ورقم هويته ونوع املخالفة وتاريخ وقوعها ووقتها واملكان الذي
ارتكبت فيه ،ويتم الرفع بها مباشرة إلى لجنة التحقيق.
ويتم تطبيق إحدى العقوبات املنصوص عليها في املادة الرابعة من الئحة االنضباط ومنها :
 .1اإلنذارالكتابي.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التعهد الخطي.
إلغاء نتيجة اختبارأو تكليف أو كل ما يعتبرمتطلب الجتيازالدورة.
الحرمان من دخول االختبارات.
الحرمان من فصل تدريبي كامل.
الحرمان من تسجيل مقررتدريبي أو أكثر.
االستبعاد من الدورة التدريبية كاملة ،دون استرداد الرسوم املدفوعة.
إيقاف مؤقت أو دائم عن الدخول للبوابة االلكترونية.
االستبعاد من املركز ً
نهائيا ،وعدم السماح للمتدرب بالتسجيل بأي دورات أو برامج مستقبلية.

املادة السادسة :آليات كشف مخالفات النزاهة األكاديمية
• التحقق من هوية املتدرب عند الحضور ألداء االختبارات.
• التأكد من تطبيق املتدرب للتعليمات التي تضعها اإلدارة املختصة ألداء هذه االختبارات.
• توفيرمر اقب لكل  25ممتحن عند أداء املتدربين للختبارات.
• عدم السماح بإدخال أي كتب أو أوراق إلى قاعة االختبار ،ويستثنى من ذلك اختبارات الكتاب املفتوح.
ً ًّ
• التأكد من التزام املتدرب بإغلق هواتفه املتنقلة ويمنع استخدامها أو إخراجها منعا باتا ،كما يمنع استخدام
سماعات األذن والساعات الذكية.
• التأكد من عدم خروج املتدرب من صفحة االختبار باستخدام تطبيق .Lockdown browser
• يلتزم املتدرب بعدم الخروج من قاعة االختبارقبل مض ي نصف ساعة من وقت بدء االختبار.
• يلتزم املتدرب بعد أداء االختباربتسليم املشرف على االختبارورقة األسئلة وجميع األوراق املستخدمة إن وجدت.

