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 الجدول التنظيمي لعملية مخالفة سياسة النزاهة األكاديمية
في أي وقت للحصول على معلومات عن السياسات  937-775-4240اتصل بمكتب معايير المجتمع وسلوك الطالب على الرقم 

 واإلجراءات. 
 يشتبه عضو هيئة التدريس بوقوع مخالفة لسياسة النزاهة األكاديمية 
 ع مخالفة ويُرسل نسًخا عن كال يُكمل عضو هيئة التدريس نموذج مخالفة سياسة النزاهة األكاديمية ونموذج إشعار بوقو

 النموذجين إلى الطالب. 
  يجتمع عضو هيئة التدريس مع الطالب لمناقشة الواقعة ويقرر ما إذا حدثت مخالفة أم ال. في حالة تغيُّب الطالب عن حضور

بة إلى مكتب معايير االجتماع، يتم الفصل في القضية من قبل عضو هيئة التدريس أثناء غياب الطالب وتُحال الوثائق المناس

 المجتمع وسلوك الطالب. 
  هل ما زالت هيئة التدريس تعتقد بحدوث مخالفة؟ 

 ال 
 تم رفض القضية 

o نعم 
o هل يعترف الطالب بارتكاب المخالفة؟ 

 ال 
 اإلحالة إلى هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية 
  إرسالAIRF  نموذج قرار مخالفة النزاهة األكاديمية( مكتمل إلى(CSSC  مكتب معايير المجتمع(

 وسلوك الطالب(
 نعم 

  إرسالAIRF  نموذج قرار مخالفة النزاهة األكاديمية( مكتمل إلى(CSSC  مكتب معايير(

 المجتمع وسلوك الطالب(
 الفات سابقة أو بناًء التوصية باتخاذ المزيد من اإلجراءات القضائية بسبب وجود تاريخ مخ

 على طلب من هيئة التدريس
 ال 
 تم حل القضية 

o نعم 
o  إحالة الطالب إلى هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية التخاذ المزيد

 من اإلجراءات التأديبية
 

مخالفة قوانين النزاهة األكاديمية. ال  إنَّ المعلومات الواردة في هذه النشرة هي ذات طابع عام والهدف منها هو مساعدة الطالب على عدم

ينبغي إعتبار هذه المعلومات على أنها شاملة. وللحصول على نسخة كاملة عن سياسة وإجراءات النزاهة األكاديمية، يُرجى الرجوع إلى 

أو االتصال بمكتب معايير  /standards-http://www.wright.edu/communityصفحة رايت ستيت على الويب على هذا الموقع: 

 937-775-4240المجتمع وسلوك الطالب على هذا الرقم: 
 
 

 عملية النزاهة األكاديمية وإجراءاتها
تتجلى سياسة جامعة رايت ستيت في تمسكها ودعمها لمعايير األمانة والنزاهة الشخصية لدى جميع الطالب بما يتوافق مع أهداف مجتمع 

الباحثين والطالب الذين يسعون الكتساب المعرفة والحقيقة. ومن ناحيٍة أُخرى، تتبنى الجامعة سياسة لفرض هذه المعايير من خالل 
 وضوعية للتعامل مع حاالت عدم األمانة والغش المزعومة وغيرها من حاالت سوء السلوك األكاديمي. إجراءاتٍ عادلة وم

http://www.wright.edu/community-standards/


 أمثلة على عدم األمانة األكاديمية
 حصول الطالب على عالمات بفضل عمل قام به طالب آخرون ويتضمن هذا الحاالت التالية: 

 تسليم أي وظيفة قام شخٌص آخر بإكمالها سواًء بشكٍل جزئي أم بشكٍل كامل 
 استخدام وسائل المساعدة الخارجية أثناء االمتحان، ما لم يسمح المدرس باستخدامها، وتتضمن وسائل المساعدة الخارجية ما يلي:

 نسخ مواد من طالب آخر 
 التحدث مع طالب آخر أثناء االمتحان 
 طالبٍ آخر بالنقل منهسماح الطالب ل 
 استخدام المسودات أو الحاسبات أو األجهزة اإللكترونية دون الحصول على إذن 
 الحصول على مساعدة شخص آخر في االمتحانات "المنزلية" 

 تزوير المعلومات الواردة في ورقة أو تمرين تم تعيينهما، ويتضمن هذا ما يلي:
 بة مختبرية أو بمشروع ميدانياستحداث أو تعديل البيانات الخاصة بتجر 
 تغيير محتوى ورقة تم تصحيحها وإعادة تسليمها تحت ذريعة وجود خطأ في توزيع الدرجات 

 االنخراط في سلوك غير الئق مثل:
ي قبل وقت االمتحان   قراءة نسخة عن إمتحان سرِّ
 تسليم ورقة أو مقالة إلى شعب دراسية عديدة دون علم الُمدرِّس 
 ات في السجل األكاديمي أو تغيير الدرجاتإجراء تغيير 
 سرقة عمل أكاديمي أنجزه طالٌب آخر أو تغييره أو إتالفه أو إعاقته 

  
 عملية االدعاء .1

a.  إذا جزم أحد أعضاء الهيئة التدريسية بارتكاب أحد الطالب لمخالفة لسياسة النزاهة األكاديمية، فسوف يقوم هذا

 ب اجتماع مع الطالب. العضو بتوثيق المخالفة المزعومة وطل
b.  .وسوف يتلقَّى الطالب إخطاًرا مكتوبًا عن االدعاء وسيكون عليه مناقشة الواقعة 
c.  سوف تُعطى للطالب في االجتماع نسخة عن االدعاء، وسوف تُتاح له فرصة الرد على االدعاءات أثناء االجتماع مع

 عضو هيئة التدريس 
 عضو هيئة التدريس يجزم بحدوث مخالفة .2

a.  ،في حال كان عضو هيئة التدريس، بعد مناقشة الواقعة، ال يزال يعتقد بأن مخالفة "على األرجح" قد حدثت بالفعل

 يقوم هذا العضو بتحديد العقوبة األكاديمية المناسبة. 
 اتفاق المشاركين على حدوث المخالفة .3

a. يقوم عضو هيئة التدريس بإكمال نموذج  إذا اتفق الطالب مع عضو هيئة التدريس على أنَّ المخالفة قد حدثت، فسوف

 (. AIRFقرار مخالفة النزاهة األكاديمية )
b.  ،يُطلب من الطالب أن يوقع على نموذج قرار مخالفة النزاهة األكاديمية، مبيِّنًا أنَّ المعلومات الواردة في النموذج دقيقة

 وسوف يُعطى الطالب نسخةً عن النموذج. 
c.  تُرسل نسخة عن جميع النماذج( إلى مكتب معايير المجتمع وسلوك الطالبCSSC .من أجل إنشاء ملف بالواقعة ) 

 ينفي الطالب االدعاءات .4
a.  س بإعالم الطالب بأنَّ القضية سوف تُحال إلى هيئة االستماع في حالة نفي الطالب لالدعاء )االدعاءات(، سيقوم الُمدرِّ

 قضية. ( للفصل في الAIHPلدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية )
b. ( سيقوم الطرفان بإكمال نموذج قرار مخالفة النزاهة األكاديميةAIRF والتوقيع عليه، ويتم إعطاء الطالب نسخةً عن )

 (. CSSCالنموذج وتُرسل نسخة أخرى إلى مكتب معايير المجتمع وسلوك الطالب )
c. ( تقوم هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديميةAIHPخالل جلسة خا ) صة بمراجعة المواد المكتوبة الُمقدَّمة

( تتفق هيئة االستماع لدعاوى 1من قبل هيئة التدريس ومن قبل الطالب، وتختار واحًدا من اإلجراءات التالية: )

( مع رأي عضو هيئة التدريس بأنَّ الطالب قد ارتكب مخالفة لسياسة النزاهة AIHPمخالفة النزاهة األكاديمية )

( مع رأي عضو هيئة التدريس بأنَّ AIHPتتفق هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية ) (2األكاديمية، )

( يتعذر على هيئة 3الطالب قد ارتكب مخالفة لسياسة النزاهة األكاديمية وتوصي بفرض المزيد من العقوبات، أو )

( اتخاذ القرار باالعتماد على الوثائق المكتوبة وتطلب من الطالب AIHPاالستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية )

 ومن هيئة التدريس المثول أمامها في جلسة استماع لدعاوى النزاهة األكاديمية. 
d. ( سيُرسل مكتب معايير المجتمع وسلوك الطالبCSSC نتائج قرار هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية )

كانت هناك حاجة إلى حضور جلسة استماع للحصول على مزيد من المعلومات، سيتم إخطار الطالب  إلى الطالب. إذا

 بموعد ومكان جلسة االستماع. 
 لم يتم العثور على مخالفة .5



a.  إذا جزم عضو هيئة التدريس، نتيجةً لالجتماع الالحق مع الطالب، بعدم حدوث مخالفة، يقوم عضو هيئة التدريس برد

 باعتبارها ظنيَّة أو تم تسويتها.  الدعوى والقضية
b.  .وينبغي إتالف أي وثائق تتعلق بالواقعة 

 تغيُّب الطالب عن حضور االجتماع .6
a.  إذا اختار الطالب عدم تحديد موعد لالجتماع أو رفض حضور االجتماع مع عضو هيئة التدريس، فسوف يعتبر عضو

هيئة التدريس الطالب أثناء غيابه مسؤوالً عن المخالفة ويقوم بتسليم الوثائق إلى مكتب معايير المجتمع وسلوك 

 (. CSSCالطالب )
b. يُحال الطالب إلى هيئة االستماع لدعاوى م( خالفة النزاهة األكاديميةAIHP ،للنظر في فرض المزيد من العقوبات )

 دوالر إلى حساب الطالب الُمستحق ألمين الصندوق كرسوم عدم التزام .  35وسيتم إضافة  
 العقوبات الُمحتملة .7

a. تتضمن العقوبات األكاديمية الُمحتملة للمخالفة المتمثلة في سوء السلوك 

" 0ه توبيخ كتابي، إعادة عمل الواجب أو استبداله، عدم احتساب الواجب )توضع عالمة "األكاديمي ما يلي: توجي 

عليه(، خصم من درجة المقرر النهائية، الرسوب في المادة، عدم احتساب أي عالمة للمادة، اإلشارة إلى مخالفة 
 النزاهة األكاديمية في كشف الدرجات و/أو سحب الشهادة. 

 العقوبات اإلضافية .8
a. زم عضو هيئة التدريس، بعد مراجعة كافة المعلومات، بأنَّ خطورة الواقعة تتطلب اتخاذ المزيد من اإلجراءات إذا ج

( مع اإلشارة إلى إحالته AIRFالتي تتجاوز العقوبات األكاديمية، ينبغي إكمال نموذج قرار مخالفة النزاهة األكاديمية )

 ديمية للنظر في فرض المزيد من العقوبات. إلى هيئة االستماع لدعاوى مخالفة النزاهة األكا
b.  ستتم تلقائيًا إحالة أي طالب سبق أن ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب عمٍل مخالٍف لألمانة األكاديمية إلى هيئة االستماع*

 ( من أجل فرض المزيد من العقوبات. AIHPلدعاوى مخالفة النزاهة األكاديمية )
  
 

 يةنصائح للطالب عن النزاهة األكاديم
  .مع بداية كل فصل، استفسر من أساتذة جامعتك عن سياساتهم فيما يتعلق بالنزاهة األكاديمية 
 تحلى باألمانة في جميع األوقات 
  .ال تتحدث أثناء االمتحان أو االختبار وال تنظر إلى عمل الطالب اآلخرين أثناء امتحاٍن ما 
  .ال تقم بتسليم العمل نفسه في أكثر من فصٍل واحد ما لم تحصل على إذٍن ُمسبق من الُمدرس 
  ال تتعاون مع طالب آخرين في إنجاز عمل مقرر يخضع للتصحيح، ال سيما الواجبات داخل غرفة الدراسة أو االختبارات

 وأوراق العمل المنزلية أو الواجبات المنزلية. 
 دبية واتخذ الخطوات الالزمة لتفادي ارتكابها. عندما تستخدم كلمات شخصٍ آخر أو أفكاره يجب عليك أن تعرَّف على السرقة األ

 تستشهد بالمصادر، حتى وإن أعدت صياغتها بكلماٍت من أسلوبك الخاص. 
  .تعرَّف على السياسة وافهمها جيًدا، فالجهل ليس عذًرا 

  إذا كانت لديك أي استفسارات حول سياسة النزاهة( األكاديمية، فاتصل بمكتب معايير المجتمع وسلوك الطالبCSSC.) 
 

إذا تمت لن يُسمح للطالب الُمتهم بارتكاب مخالفة للنزاهة األكاديمية بأن يترك المقرر أو ينسحب منه إالَّ إذا تم حل القضية لصالح الطالب. و
ة لتعويض أي عمل ضائع، أو أن ينسحب من المقرر دون تدوين تبرئة الطالب، يجوز له أن يختار إكمال المقرر، مع الحصول على فرص

 أي مالحظات عن المقرر في كشف الدرجات األكاديمية للطالب. 


