
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد تار�خ اإلعداد العنوان اإلصدار

 الشؤون األ�اديمية  2015   األ�ادي�ي  السلوك سياسة  02

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد مراجعة  تار�خ املراجعة

�شر�ن 

أكتو�ر  /األول 

2015 

 للدراسات العليا مجلس معهد الدوحة 06/06/2018  الشؤون األ�اديمية 

 (مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدخلت عل��ا)

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 18/11/2018 �جنة السياسات والشؤون األ�اديمية  24/05/2018

 )الذي أجري عل��ا (مشروطة بالتحر�ر اللغوي 

   عمادة شؤون الطالب بتشكيل �جنة موحدة 11/11/2018

 

 

�عّرف هذه السياسة قواعد السلوك األ�ادي�ي �� املعهد بما ف��ا قواعد 

األمانة والن�اهة األ�اديمية. كما �عّرف سوء السلوك األ�ادي�ي واالنتحال 

 وعواقبھ.

 عمادة شؤون الطالب

 
 

  دي�يالسلوك األ�اسياسة 
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 السياسات األ�اديمية 

 األ�ادي�ي السلوكسياسة 

 :مقدمة

�� جميع  ��اوهيئاتھ األ�اديمية االل��ام  طالب املعهدو�جب ع�� �ل واألمانة األ�اديمية،  بقيم الن�اهةيل��م معهد الدوحة للدراسات العليا 

 داخل الصفوف وخارجها.أنواع العمل األ�ادي�ي 

األمانة والن�اهة األ�اديمية. كما �عّرف سوء السلوك األ�ادي�ي قواعد بما ف��ا و�عّرف هذه السياسة قواعد السلوك األ�ادي�ي �� املعهد 

 .وعواقبھواالنتحال 

 :بيان السياسة

 :قواعد السلوك األ�ادي�ي �� معهد الدوحة

ا�حصر، ما األ�ادي�ي ال�ي �شمل، ع�� سبيل املثال ال لسلوك لباملعاي�� األخالقية العالية من جميع طالبھ االل��ام  معهد الدوحة يتوقع

 ي��:

 الطالب بجهود ذاتية �� إيجاد املصادر واستخدامها للتوصل إ�� استنتاجاتھ والتعب�� عن أف�اره. أصيل أنجزهتقديم عمل  .1

  .واإلحالة ع�� املراجع بطر�قة سليمة عمل اآلخر�ن وجهودهم،االع��اف � .2

 إجراء بحوث نز��ة، باستخدام طرق بحث مالئمة وذكر نتائج دقيقة. .3

 التقييم األخرى.أش�ال اد الطالب ع�� جهوده الذاتية �� إتمام االمتحانات وسائر اعتم .4

 تنص ع�� ذلك سياسة أخالقيات البحوث ع�� البشر. كما بشرث ع�� الو االل��ام بأخالقيات البح .5

 املسؤوليات:

الذي األ�ادي�ي  بنود التعهدينص ع�� ذلك ضمن  .تقع مسؤولية االطالع ع�� سياسات املعهد واالل��ام ��ا ع�� عاتق الطالب .1

 . عند التحاقھ باملعهد يوقعھ الطالب

�� تنبيھ الطالب ع�� االل��ام بقواعد السلوك األ�ادي�ي خالل حصص اإلرشاد األ�ادي�ي  مسؤولية أعضاء هيئة التدريستتحدد  .2

 وأثناء الدروس. كما تتحدد �� ضرورة اإلبالغ عن �ل خرق لقواعد السلوك.

 عن طر�ق التعامل بصرامة مع �ل ا�خروقات �� هذا الباب. هاأو تكريسهذه املعاي�� دور املعهد من أجل ترسيخ  .3

 السلوك األ�ادي�ي وعواقبھ. معاي��يجب أن �عرف الطالب وأعضاء هيئة التدريس و�در�وا بوضوح  .4

 يجب إعطاء الطالب توج��ات �� شأن سبل تجنب سوء السلوك األ�ادي�ي. .5
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 يجب تدر�ب أعضاء هيئة التدريس تدر�ًبا �افًيا، �ساعدهم ع�� كشف ش�ى أنواع سوء السلوك األ�ادي�ي والتعامل معها. .6

ع الطالب عقد "قواعد السلوك األ�ادي�ي" عند االلتحاق والت�جيل، أي �� بداية برنامجھ الدرا��ي.  .7
ّ
 ويعّرف هذا يجب أن يوق

 العقد قواعد السلوك األ�ادي�ي �� املعهد و�حدد ويعطي أمثلة ع�� سوء السلوك األ�ادي�ي.

ع الطالب تصر�ًحا بأّن العمل الذي يقّدمھ هو عملھ  .8
ّ
ا�خاص، وأنھ أشار بطر�قة مالئمة إ�� املراجع ال�ي استعان يجب أن يوق

من الت�ليفات ال�ي يقوم ��ا وع�� الصفحة األو�� من رسالة املاجست��. ويعد قسم الت�جيل ، وذلك �� بداية �ل ت�ليف ��ا

 ا بذلك.ا موحًد نموذًج 

  :سوء السلوك األ�ادي�ي

 .فيھتورطھ ثبت يو�تعامل بصرامة مع من يأخذ معهد الدوحة سوء السلوك األ�ادي�ي واالنتحال ع�� محمل ا�جد، 

 �عر�فات:

م. سوء السلوك األ�ادي�ي هو سلوك أو تصرفات ال تر�� إ�� املعاي�� املطلو�ة لضمان ا�حافظة ع�� الن�اهة واألمانة األ�اديمية للعمل امل قيَّ

 من األنواع التالية من دون أن يقتصر عل��ا: ًياأ ي�ون و�مكن أن 

ل عمل �خص آخر أو أف�اره صراحة أو ضمنًيا، حرفًيا أو ع�� الت�خيص وإعادة  :االنتحال (السرقة األدبية) -أ
ّ
يتضمن ذلك تمث

 الصوغ، ع�� أنھ من عمل الطالب، وذلك �عدم ذكر املصدر أو املرجع بطر�قة مالئمة. ومن األمثلة ع�� ذلك:

i. .إعادة صوغ عمل �خص آخر وعدم ذكر املصدر 

ii.  األ�اديمية ف عل��ا �� الكتابةدون االل��ام بالقواعد املتعار من أو . 

 .االنتحال الذا�ي: عندما يقدم الطالب العمل نفسھ لتقييمات مختلفة من دون اإلقرار بذلك -ب

 :ا�حصر ال املثال سبيل ع�� وم��ا وتقديمها، �اذبة بيانات اختالق يتضمن: التلفيقج. 

i. .تقديم نتائج بحث لم ُيجَر 

ii.  املادة �� امتحان أو تقييم.استخدام وسيلة منعها تحديًدا أستاذ 

 ومن. عل��ا ا�حصول  أو االمتحان عن معلومات إعطاء ومحاولة ،االمتحان �� واستخدامها ��ا مسموح غ�� مواد حيازة وهو: الغشد. 

 :الغش ع�� األمثلة

i. .(إظهار الهاتف ا�حمول أو استخدامھ أثناء االمتحان�) مخالفة قواعد االمتحان وأنظمتھ 

ii. بتعليمات املراقب�ن أو التعليمات امل�جلة ع�� ورقة االمتحان. عدم االل��ام 

 :ا�حصر ال املثال سبيل ع�� ذلك ويشمل ،بالبيانات تالعب وهو: ال��و�ر  ه.

i. .إضافة عبارات �اذبة أو مضللة 

ii. .تحر�ف طرق تجر�ة أو بحث 

iii. .تحر�ف النتائج 
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 دون  من بمفرده، الطالب عمل من أنھ ع�� العمل هذا تقديم ثم العمل، من جزء ع�� أك�� أو طالب مع العمل وهو: التواطؤ. و

 :ا�حصر ال املثال سبيل ع�� ذلك ويشمل. معھ �عاو��م أو اآلخر�ن بمساهمة االع��اف

i.  كتبھ �خص آخر.عمل أن يقّدم طالب جزًءا من 

ii. .أن �سمح الطالب لطالب آخر�ن بتقديم أي جزء من عملھ ع�� أنھ من إنجازهم 

 األ�ادي�ي:�جنة السلوك 

إل��ا النظر �� قضايا سوء السلوك األ�ادي�ي وإصدار القرارات  املعهد، �عهد�ش�ل نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية �جنة ع�� مستوى  .1

 وتجتمع هذه ال�جنة بحسب ا�حاجة للنظر �� ا�حاالت املبلغ ع��ا، وضمن اإلطار الزم�ي ا�حدد أدناه.  .�شأ��ا

 عمادة شؤون الطالب.ا من تضم ال�جنة عضوً  .2

 ال يحق لعضو �� ال�جنة املشاركة �� قرارا��ا إذا �ان األستاذ الذي أحال قضية سوء السلوك األ�ادي�ي ل�جنة.    .3

 �ع�ن ل�جنة مقرر يدون محاضر اجتماعا��ا. .4

 ترفع ال�جنة توصيا��ا لرئيس املعهد التخاذ القرار ال��ائي.  .5

 إدارة حاالت سوء السلوك األ�ادي�ي:

ط أستاذ، وهو يقّيم عمل طالب أو يضع لھ عالمات، أي صورة من صور سوء السلوك األ�ادي�ي �� مادة مكتو�ة، يرفع بَ إذا ضَ  -1

 .الذي يقوم بالتحقق من �حة الواقعة تقر�ًرا مبدئًيا مع األدلة املالئمة إ�� رئيس ال��نامج

  للنظر �� املسألة. السلوك والن�اهة األ�اديمية �جنةإ�� يقوم بإحالة امللف ا إ�� عميد ال�لية الذي رئيس ال��نامج تقر�رً  يرفع -2

يجب إكمال أي نوع من أنواع التحقيق املتعلق �سوء السلوك األ�ادي�ي �� غضون أسبوع�ن من تار�خ اإلبالغ عن ا�حادثة خطًيا،  -3

. وإذا �ان الطالب سيتخّرج �� ��اية الفصل و�� جميع ا�حاالت يتم ذلك قبل إصدار درجات املقرر املرتبط با�حادثة، أ�
ً

�ما يأ�ي أوال

 .العالمات قبل إدخالالدرا��ي الذي حصلت فيھ ا�حادثة، فيجب إ��اء التحقيق 

4-  
ْ
  .األ�ادي�يالع الطالب ع�� األدلة ع�� سوء السلوك يتضمن التحقيق اجتماًعا بالطالب. و�جب إط

 ترفع ال�جنة تقر�رً    -5
ً

جرى االتفاق عل��ا  ال�ي القراراتمحاضر جلسا��ا و  األ�اديمية يتضمننائب الرئيس للشؤون إ��  ا مفصال

 .لالعتماد

 عميد ال�لية بقرار ال�جنة ملتا�عة اإلجراءات. للشؤون األ�اديمية يبلغ نائب الرئيس  -6

ھ ال يُ حالة من حاالت سوء السلوك األ�ادي�ي ضد  يأإذا تبّ�ن، �عد التحقيق، عدم وجود  -7
ّ
ظ بأي من وثائق َف حتَ الطالب، فإن

 التحقيق �� �جل الطالب.

 :الطالب متورطإذا تبّ�ن �عد التحقيق �� قضية سوء سلوك أ�ادي�ي أّن  -8

i. .ال يتلقى الطالب أي عالمة �� هذا التقييم 

ii.   لنجاح ح للطالب بإعادة االمتحان أو إعادة تقديم التقييم، تصبح العالمة القصوى �� عالمة امِ إذا ُسC . 

iii. يحصل ع�� ه�� رسالة املاجست�� أو الدكتورا األ�ادي�يثبت تورط الطالب �� أي حالة من حاالت سوء السلوك  إذا ،

 ل من املعهد.فصَ درجة راسب و�ُ 
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iv. .يجب إعادة تدقيق أعمال الطالب املقّيمة األخرى، للتحقق إن �ان هناك سوء سلوك أ�ادي�ي 

v.  
ُ
 ظ القضية �� �جل الطالب.حَف ت

vi. .يرسل العميد إنذاًرا للطالب �� شأن هذا السلوك وعواقب أي سوء سلوك آخر 

 يفصل من املعهد �ل طالب أدين �سوء السلوك األ�ادي�ي أك�� من مرة. -9

وفق ما تنص عليھ سياسة  ، وذلكُيمنح الطالب فرصة االلتماس خطًيا �� أي قرار تتخذه �جنة السلوك والن�اهة األ�اديمية -10

  مدة �� املعهد.االلتماس املعت

ُ�عت�� غض النظر عن ش��ة االنتحال أو ال��ا�� �� التحقق م��ا أو التساهل �� إيقاع العقو�ات املنصوص عل��ا �� هذه السياسة  -11

 بواجبات عضو الهيئة التدريسية، و�تم التعامل مع هذه ا�حاالت بموجب ما تنص عليھ سياسة املوارد 
ً

�� حال ثبوتھ إخالال

 . 7.25والبند رقم  4.25البشر�ة، ال سيما البند رقم 

 

 


