
                          وثیقة النزاھة األكادیمیة في مدارس فكر اإللكترونیة
                        Academic Honesty In E-Fikr 

النزاھة األكادیمیة في فكر اإللكترونیة :

قال هللا تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا األَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا 
]72اإلِنْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُوالً [األحزاب:

النزاھة األكادیمیة ھي أسلوب عمل و تعامل قاعدتھ تنبثق من قیمة األمانة وھي تطبیق أصحاب المصلحة 
(المدرسة، الھیئة التعلیمیة واإلداریة والطالب ) إجراءات التعامل و التعلم و التعلیم محققین فیھا القیم الدینیة 

و اإلنسانیة وتحمل مسؤولیة األمانة الفكریة و المادیة۔النزاھة األكادیمیة تبنى على األمانة والصدق في 
مایُقدم من مھام وما یستخدم من مصادر المعلومات كتابیا وشفھیا ۔ و من المھم أن یعي جمیع أصحاب 

المصلحة أن سرقة األفكار كسرقة المال ،و الطالب أو الموظف الذي ال یلتزم باألمانة الفكریة یقود مجتمعھ 
للفساد األخالقي۔ و علیھ یجب أن یلتزم الجمیع بمیثاق النزاھة.

بعض من أشكال انتھاك النزاھة األكادیمیة:

۔ نسخ عمل أو جزء من عمل ( واجب ، اختبار ، مشروع ، ۔۔۔) من عمل طالب آخر 1

.الغش في أداء الواجبات أو االختبارات غیر الفصلیة.2

.الدخول للحساب اإللكتروني معلم،زمیل،۔۔۔۔ لنسخ أي محتوى دون استئذان 3

.استخدام الرقم السري ألي طالب،معلم، إداري و الدخول لالطالع على معلوماتھ و محتویات ملفاتھ 4

.السرقة الفكریة واالنتحال األدبي عن طریق اقتباس أو نسخ اعمال االخرین بدون اإلشارة الى المرجع األصلي لھا.5

. استغالل اآلخرین:  استغالل الطالب لطالب اخر في إنجاز واجب أو عمل مشترك أو فردي.6

. انتحال الشخصیة: انتحال شخصیة طالب/ة آخر داخل الصف أو خالل اإلختبارات أو في الواجبات. 7

 .التوقیع عن ولي األمر من غیر علمھ على المكاتبات المتبادلة بین المدرسة وولي األمر.8

.التزویر: تزویر الوثائق أو تغییر المعلومات أو تلفیقھا في الواجبات وغیرھا.  9

. تسلیم أعمال أو واجبات تم نسخھا أو تحمیلھا من اإلنترنت على أنھا من صنع أفكارالطالب/ة۔10

دور المدرسة للحفاظ على النزاھة األكادیمیة:

 السلوكیة للسیاسات دلیل المدرسة لدى●
لدى المدرسة وثیقة للنزاھة األكادیمیة ( تعھد)●



لدى المدرسة خطة لنشر قیم النزاھة للطالب،الفریق اإلداري واألكادیمي●
تطبق المدرسة النزاھة في جمیع تعامالتھا●
تراجع المدرسة المحتوى التعلیمي سنویا و تقوم بعملیة مقارنة لمصادر التعلم المستخدمة و ما یتم ●

استحداثھ و نشره من قبل دور النشر التعلیمیة 
تستخدم المدرسة المحتوى األنسب، األحدث ، الذي یتوافق مع متطلبات التخصصات الجامعیة و ●

یعتبر متطلب سابق للطالب ویعدھم للتعلیم الجامعي 
تراجع المدرسة المقررات و تستخدم المصرحة من قبل وزارة التعلیم و التي تتوافق مع الشریعة ●

اإلسالمیة و عدم مخالفة القوانین والسیاسات الوطنیة.

دور المعلم و المرشد الطالبي  في النزاھة األكادیمیة: 

تزود مدارس فكر االلكترونیھ المعلم والطالب وولي األمر بالنظم والسیاسات العامة في فكر اإللكترونیة. 

.       تزوید الطالب  بوثیقة النزاھة األكادیمیة.1

۔       تزوید الطالب بمیثاق النزاھة األكادیمیة. 2

.       تزوید الطالب بنظام بضوابط السلوك  (السلوك المحفز) في فكر 3
اإللكترونیھ. 

إجراءات تفعیل النظم والسیاسات العامة المتعلقة بالمعلم و المرشد األكادیمي: 

.  شرح دلیل السیاسات المتعلقة بالنزاھة األكادیمیة في بدایة كل فصل دراسي.1

.  تثقیف الطالب بأضرار انتھاك النزاھة مثل الغش، االنتحال ، التزویر وغیره2

.التحفیز المستمر بااللتزام بالنزاھة األكادیمیة في جمیع مجاالت التعلیم والتعلم.3

.متابعة الطلبة في التزامھم باتباع قوانین النزاھة األكادیمیة في أداء الواجبات و 4
أوراق العمل واألبحاث وغیره من أعمال. 

.أن یكون المعلم قدوة حسنة في تحقیق جمیع قوانین ونظم  النزاھة األكادیمیة في 5
مھامھ التعلیمیة أمام مدرستھ وطالبھ وربطھا بالقیم۔ اإلنسانیة بشكل عام. 

.اتباع المعلم/المرشد الطالبي لإلجراءات السلوكیة المعتمدة للكشف عن السلوك 6
االنتھاكي بین الطالب وتعدیلھ.

.تطبیق القواعد السلوكیة لعملیات انتھاك الطالب للنزاھة األكادیمیة. 7

دور الطالب للحفاظ على النزاھة األكادیمیة:

-  التوقیع على میثاق النزاھة األكادیمیة



 - اإللتزام بقیمة النزاھة و الملكیة الفكریة۔

- تحمل المسؤولیة والتقید باألمانة العلمیة

-یعرف الطالب سیاسات و استراتیجیات الكتابة األكادیمیة القانونیة واستخدام المصادر خالل ادائھ 
لمھامھ و تقدیمھا.

-ذكر المراجع المستخدمة وجمیع المصادر في الواجبات و أوراق العمل والبحوث ۔

- عدم المشاركة في أي عملیة من عملیات التواطؤ مثل  نسخ األعمال بعضھم من بعض أو 
عندما یعمل الطالب معاً على عمل یتم تقییمھ ویعرف بأنھ غیر مسموح فیھ "العمل 

معاً                                                               

 -مشاركة المدرسة و المعلم في تعزیز بیئة ذات معاییر أخالقیة 
عالیة                                                                                                

                                                                   

-التزام الطالب بتقدیم أعمالھ التي اجتھد في استذكارھا و البحث عن مفرداتھا ذاتیا و عدم 
لجوئھ للغش ( الرجوع  دلیل السیاسات السلوكیة )۔

اإلجراءات في التعامل مع حاالت الغش من قبل المعلم:

اإلجراء األول: تنبیھ شفوي فردي/ مع توثیق التنبیھ في ملف المعلم
اإلجراء الثاني: تنبیھ شفوي فردي ثاني/مع توثیق التنبیھ في ملف المعلم

اإلجراءات في التعامل مع حاالت الغش من قبل المرشد الطالبي:

اإلجراء الثالث: تدوین المخالفة وتوقیع الطالب علیھا
اإلجراء الرابع: اشعار ولي األمر بمخالفة الطالب/ة والتواصل معھ  شخصیا،إلكترونیا،ھاتفیاً ۔۔والتنسیق 

التخاذ إجراءات لتعدیل السلوك وتحویل الحالة للمرشد الطالبي للدراسة.
اإلجراء الخامس: أخذ تعھد من الطالب باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة.

 عند استنفاد جمیع اإلجراءات السابقة یحسم من درجات السلوك حسب دلیل السیاسات و القوانین السلوكیة ( 
فصل النزاھة).

دور الوالدین في الحفاظ على النزاھة األكادیمیة:

-تعزیز قیم وسیاسات قیم المدرسة في المنزل بما یخص النزاھة العلمیة. 

-تعزیز روح المسؤولیة لدى اإلبن/اإلبنة. 

-مشاركة المدرسة في تنفیذ جمیع ما یترتب على السلوك االنتھاكي من عواقب 
وإجراءات معتمدة ضمن میثاق النزاھة األكادیمیة.



-حث اإلبن/اإلبنة لتقدیم مستواه األكادیمي الفعلي، وعدم قبول تقدیم أي عمل تم 
تحسینھ ورفع مستواه من قبل األھل، المعلم الخاص، الزمیل ۔ للمدرسة. 

-المساھمة مع المدرسة في تحقیق النزاھة المجتمعیة عن طریق توجیھ االبن وحثھ 
على توجیھ زمالئھ و تبلیغ ادارة المدرسة عن أي سلوك ینتھك القیم و النزاھة من 
قبل الطالب وأولیاء األمور لتقوم المدرسة بدورھا في تحقیق النزاھة في مجتمعھا. 



میثاق  النزاھة األكادیمیة في مدارس فكر اإللكترونیة
Academic Honesty In Dar Alfikr Schools

أتعھد أنا الطالب/ة……………………………………….. في مدارس فكر اإللكترونیة بأن ألتزم 

األمانة  في جمیع النشاطات األكادیمیة  أتخلق بمھارات التعامل األخالقي وبالقیم اإلسالمیة وأن 

واإلجتماعیة. وأن التزم بكافة األنظمة والتعلیمات والسیاسات واإلجرائات التي تساعد في تطبیق فضائل 

القیم اإلنسانیة.

أتعھد أني قرأت میثاق النزاھة األكادیمیة المعتمدة في فكر اإللكترونیة وأقر بجمیع ماشملھ. (  )

(  ) أتعھد بالتقید بكل بند من البنود المذكورة في المیثاق.

التاریخ: …………………………………….

توقیع الطالب/ كتابي أو إلكتروني : …………………………………….

میثاق  النزاھة األكادیمیة في مدارس فكر اإللكترونیة
Academic Honesty In Dar Alfikr Schools



أتعھد أنا ولي األمر……………………………………….. في مدارس فكر اإللكترونیة بأن ألتزم 

األمانة  في جمیع النشاطات األكادیمیة  أتخلق بمھارات التعامل األخالقي وبالقیم اإلسالمیة وأن 

واإلجتماعیة. وأن ألتزم بكافة األنظمة والتعلیمات والسیاسات واإلجراءات التي تساعد في تطبیق فضائل 

القیم اإلنسانیة.

أتعھد أني قرأت میثاق النزاھة األكادیمیة المعتمدة في فكر اإللكترونیة وأقر بجمیع ماشملھ. (  )

(  ) أتعھد بالتقید بكل بند من البنود المذكورة في المیثاق.

التاریخ: …………………………………….

توقیع ولي األمر كتابي أو إلكتروني : …………………………………….

میثاق  النزاھة األكادیمیة في مدارس فكر اإللكترونیة
Academic Honesty In Dar Alfikr Schools



أتعھد أنا المعلم/ة……………………………………….. في مدارس فكر اإللكترونیة بأن ألتزم 

األمانة  في جمیع النشاطات األكادیمیة  أتخلق بمھارات التعامل األخالقي وبالقیم اإلسالمیة وأن 

واإلجتماعیة. وأن ألتزم بكافة األنظمة والتعلیمات والسیاسات واإلجراءات التي تساعد في تطبیق فضائل 

القیم اإلنسانیة.

أتعھد أني قرأت میثاق النزاھة األكادیمیة المعتمدة في فكر اإللكترونیة وأقر بجمیع ماشملھ. (  )

(  ) أتعھد بالتقید بكل بند من البنود المذكورة في المیثاق.

التاریخ: …………………………………….

توقیع المعلم كتابي أو إلكتروني : …………………………………….


