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سياسات وقوانين النزاهة 

 االكاديمية
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 االكاديميةلنزاهة ا مقدمة :

 وباألمانر  ال اقير  األدبير  براليي  المتررب  الترزا  عر  األكاديمير  النزاهر  مصرلح  يعبر 

 التيررر  فرر  النزاهرر  ذلرر  ويشررم  .مسررلو  بشرر   األكرراديم  لنجاحرر  التعحيميرر  قييييررا

 الرباسري   األبيرا  وإجر ا  بعرر  عر  والتعحري  اإلل ت ونر  أنظمر  الرتعح  عحر  والتشراوب

 نيابرر  اإلل ت ونيرر  األنشررل  برررج ا  اآلخرر ي  أو ق حيرر  االختبررابا   فرر  الغرر  وعررر 

 برر ام  فرر  والررتعح  التررربي  نظررا  مرر  أساسرر  جررز  األكاديميرر  النزاهرر  وقعررر .عررن  

 مرر  ويتوقررا المع ررر مرراا العررال  لحتررربي   لمع ررر بعررر عرر  اإلل ت ونرر  والتعحرري  التررربي 

 ويعمرر  هرر ا .والنزاهرر  األكاديميرر  مرر  المصررراقي  الميبولرر  بالمعررايي  االلتررزا  مترببيرر 

 برر ام  التررربي  فرر  األكاديميرر  النزاهرر  قيييرر  عحرر  مع ررر مرراا العررال  لحتررربي 

 اليص ( : وليس المثا  سبي  )عح  ط ي  ع  بعر ع  والتعحي  اإلل ت ون 

 

  الجرد لحمترببي  واإلبشاد التوجي  قيري . 

 الغ  منا. 

  الغ  ف  التييي. 

  لألبيا  االقتباس نسب  م  التيي. 

 الغيا  بسب  ال سو  ع  اإلبالغ. 

  الف  ي  المح ي  حيوق احت ا. 
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 اإلجراءات :

 

 . االختبار وقت في بالغش متلبس المتدرب ضبط حال في •
 

واالسررةح  فرر  حررا  كررار االختبرراب   اإلجابرر  وبقترر  قسررحي  اللالرر  مرر  الم اقرر  يلحرر  -1

 حضوبيا .

 مشر   مرا التواصر  يرت  واألسرةح   اإلجابر  وبقتر  قسرحي  عر  اللالر  امتنرا حرا  فر  -2

 .الالا  الربحو  القخاذ

 مر  عحير  والتوقيرا األسرةح  جميرا عحر  باإلجابر  وذلر  الضرب  ميضر  نمروذ  قعبةر  - 3

 .الربحو  ومش   آخ  وم اق  الغ   حال  ضب  ال ي قب  الم اق 

 .سلا  ك  إجاب  عح  اللال  ويوقا اللال  قب  م  التييي  ميض  نموذ  قعبة   -4

 :اإلدانة دليل إرفاق - 5

 وإلرزا  اللالر  وقصروي   الررلي  عحر  الجروا  فرت  فيرت  الجروا  باسرتخرا  الغر  كرار إذا •

 .الصوبة عح  بالتوقيا

 عح  اللال  ويوقا قصوي ها فيت  ال كي  األج زة م  أي باستخرا  الغ  كار إذا •

 .الصوبة

 فر  ذلر  كتابر  مر  التأكرر المشر   عحر  فيجر  اإلدانر  دلير  قسرحي  عر  اللالر  امتنرا إذا •

 .الميض 

 اللالر  اختبرابا  جررو  عحر  االطرال  يرت  لحتييير  الجحروس اللالر  بفر  حرا  فر   -6

 :التال  لتيرير

 إجر ا ا  السرت ما  الترال  االختبراب يرو  قيريرر فيرت  قراد  اختبراب اللالر  لرر  كرار إذا -أ

 مرا التييير  ثر  لحتييير  اسرترعا  طحر  المعنر  اللالر  قسرحي  خرال  مر  وذلر  التييير 

 .التال  االختباب يو  ف  اللال 

 إلر  الضرب  ميضر  فر  اإلشرابة فيرت  لحلالر  قادمر  اختبرابا  هنرا  ي ر  لر  إذا - 

 .لحتييي  الجحوس اللال  بف 

 لحيضوب لحلال  استرعا  قوجي  يت  لحتييي   الجحوس اللال  بف  حال  ف  - 

 .لحتييي  لحجحوس المع ر  لمي 

  



 

 

 4 

 

 

 ."اكاديمية سرقة" االكاديمية االعمال في االنتحال حال في

 
  وجر  ار األدل  ابفاق ما حر  ما بجميا قفصيح  ميض  قي ي . 

  دبج  خص  السن   اعما  دبجا  خص ( المترب   سحو  وحس  بالترب  المخالف  قي ي 

 . )في  األكاديم  العم 

 اليال  س ي  عح  اليفاظ . 

 التنفي  قب  التأديب  باإلج ا  المترب   إخباب. 

 

 

 

 .الواجب او االختبار بأداء شخص بقيام الهوية انتحال حالة في
  الدابة المع ر وبفع  وجر  ار األدل  ابفاق ما حر  ما بجميا قفصيح  ميض  قي ي. 

  سحو  وحس  بالترب  وق ور الميض  نتائ  حس  المخال  لشخص المخالف  قي ي 

 الج   ق ا  ما او )..... الرباس  الفص  مواد بجميا ال سو  المادة  ف  ال سو ( المترب  

 .مناس 

 اليال  س ي  عح  اليفاظ . 

 التنفي  قب  التأديب  باإلج ا  المترب  إخباب. 


