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بالمنهج الدراسي الذي يقره القسم األكاديمي المختص لجميع المدرب يلتزم  •

المقررات التي يقوم بتدريسها ويراعى في ذلك المستجدات العلمية في التخصص 

مشرف ويمنع منعا باتا حذف أي جزء من المقرر دون الحصول على موافقة 

 األكاديمي.القسم 

 

ه وبنوك أسئلة االختبار المحاضرات المسجلة والمحتوى اإللكتروني بجميع أشكال •

التصرف بها لألغراض  لمعهد ماز العالي للتدريب ويحق لهبأنواعها ملك 

  .المعهد والمتدربينواستخدامها فيما يخدم  التدريبية

 

 

احترام حقوق الملكية الفكرية واالستخدام العادل لمبادئ وحقوق الملكية الفكرية  •

  ومحدداتها.
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يجب ان تتوافق  معهد ماز العالي للتدريبجميع المحتويات المنشورة في صفحات موقع 

  وهذا يشمل وال يقتصر على التالي: بالمعهدمع حقوق النشر وسياسة النشر االلكتروني 

  البحوث المنشورة في مؤتمرات علمية ومجالت علمية. •

  الكتب والمؤلفات بصيغ الكترونية. •

  غير مملوكة لصاحب الصفحة ولها حقوق نشر.أي مواد الكترونية  •

قبل نشر أي محتويات أو مشاهد منقولة من مواقع أخرى بعدم خرق  يتأكد المعهد •

حقوق النشر الخاصة بالموقع األخر، حيث تتحمل الجهة كافة المسؤوليات 

  المترتبة على ذلك.

والشعارات  نؤكد بضرورة االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر لجميع الصور •

وفقا لسياسات النشر  للمعهدوالنصوص التي يتم رفعها على الموقع االلكتروني 

ونحذر من نسخ أو اقتباس اي صور  بمعهد ماز العالي للتدريبالخاصة 

وشعارات ونصوص ورفعها في الموقع بدون االشارة لمصدرها ويتحمل 

  الشخص كافة المسؤولية عند مخالفة ذلك.

وخلوه من االسلوب الغير الئق من لهجة نابية أو متهجمة أو مالئمة المحتوى  •

  عنصرية أو مهددة سواء كان نصا أو صورة أو فكرة.

أو أعراف المجتمع، المعهد يحظر الموقع نشر ما هو مخالف ألنظمة الدولة و •

  وما فيه تعرض لخصوصية اآلخرين بأي شكل من األشكال.

عن أي منشاة أخرى أو شخص أخر أو عدم استخدام الموقع كمنتدى أو الحديث  •

  تقديم شكاوى.

  األكاديمية والعلمية فقط. المعهداستخدام النشر لخدمة أغراض  •

مراعاة قواعد اللغة المستخدمة إلنشاء الصفحة أو المادة اإللكترونية والتأكد من  •

  سالمتها وخلوها من األخطاء اللغوية واالمالئية.
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الصفحات والمواد المختلفة بشكل يضمن حداثتها يجب التأكد من تحديث محتوى  •

وقت الزيارة. وهذا يشمل األخبار ومعلومات االتصال وأرقام الهواتف والبريد 

  اإللكتروني ووصف المواد وغيرها من المعلومات.

بمراجعة الروابط الخارجية التي تؤدي الى االنتقال الى صفحات  ال يلتزم المعهد •

  وال تتحمل مسؤولية المحتوى أو الخدمات التي تقدمها.، المعهدال تتبع لموقع 

عدم نشر صورة فيها خدش للحياء أو مخالفة للشريعة أو األعراف األكاديمية،  •

  أو النظم والقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كل ما ينشر في صفحته الشخصية وجميع  المعهديتحمل كل منسوب من منسوبي  •

لمنشورات وكل ما ينشر على الصفحة الشخصية يخضع للتحكم الكامل اآلراء وا

بأي شكل من  المعهدمن قبل صاحب الصفحة ويتحمل مسئوليتها وال تمثل 

  األشكال.
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عدم يجب  –التأكد أن هناك إشارة لحقوق الملكية الفكرية على المادة العلمية  •

  تجاوز هذه الحقوق.

  استخدم روابط بدال من عمل نسخ ولصق للمادة العلمية. •

  قم بإنشاء مادة علمية بدال من استخدام مادة تخضع لحقوق الملكية الفكرية. •

  وثق المعلومات المقتبسة بوضع مرجع للمصدر األساسي. •

 اقتراحات تساعد على احترام حقوق الملكية الفكرية


