
 
 

للطالب االكاديمي االنتحال مكافحة إرشادات   

 مقدمة:  .أ

 تشمل االليات هذه. االكاديمية النزاهة لضمان االليات من مجموعة التدريس ألعضاء الخوارزمي كلية توفر

هذه المبادئ التوجيهية  .األكاديمي االنتحال كشف برنامج واستخدام التوجيهية والمبادئ واإلجراءات السياسات

 تعرض انواع العمل األكاديمي للتحقق من التشابه النصي ومسؤوليات اعضاء هيئة التدريس والطالب للتأكد من 

الكلية بعدم  من ان عملهم المقدم متوافق مع النسبة المئوية للتشابه المسموح بها بكلبة الخوارزمي الدولية. تلتزم

 السماح مطلقا عندما يتعلق االمر باستخدام المحتوى المسروق.

 

 التحقق من التشابه في االعمال المقدمة من الطلبة: .ب

ما ، على سبيل المثال ال الحصر، األكاديمياالنتحال يخضع عمل الطالب للتحقق من مكافحة من مكافحة  .1

 :يلي

 . مشاريع التخرج1

 المقدمة. دراسات حالة والعروض 2

 . الواجبات الكتابية3

 . التقارير بما في ذلك تقارير التدريب 4

 للتحقق من التشابه النصي، مع   Turn in/SafeAssign. يجب رفع العمل األكاديمي للطالب من خالل برامج 2                

 مراعاة ما يلي:                  
 المراجع والمصادر األخرى. . تشمل التقييمات كال من االقتباسات وقائمة1

 . ال تدرج قائمة المراجع واالقتباسات ضمن االنتحال األكاديمي في تقييم متطلبات 2

 . يجب التحقق من تقييم واحد على األقل لكل مادة دراسية / المستوى األول الى الربع، والتي تشمل على 3                   

 لحصر المهام الكتابية، الحاالت الدراسية، والتقارير المقدمة لكل مادة يجب التحقق من سبيل المثال ال ا                    
 . يجب ان يشير منهج المادة الدراسية بوضوح الى نفس الشيء.األكاديمياالنتحال  خلوها من                    

 % من مجموع عالمات المادة 20مقدم من الطلبة ويكون نسبته على األقل  أكاديمي. يخضع الى عمل 4                

 .مثل التدريب ومشروع التخرج األكاديميللتحقق من االنتحال  الدراسية                    
 

 ج.   المسؤوليات:      
 . على أعضاء التدريس التأكد مما يلي: 1                

  تأكيد نصيحة حول كيفية تجنب أي حالة من االنتحال األكاديمي، ويجب. يزود الطالب بتوجيه او 1

 .الدراسية المادة وصف في ذلك وتوضيح    
 األكاديمي.. يتم ابالغ الطالب بالقواعد والعقوبات المرتبطة بهل فيما يتعلق باالنتحال 2

 باستخدام التقييم التكويني قبل   Turn in/SafeAssign. يمنح الطالب الفرصة لتجربة استخدام 3

 تطبيقه مع التقييمات التلخيصية.    
 . يمنح طالب المستوى األول )السنة األولى( الفرصة إلعادة العمل المقدم بمجرد ان يتم تقديم أي 4

 عمل مقدم ال يتوافق مع إرشادات االنتحال األكاديمي.    
ل عة التشابه النصي من خالاجلمر األكاديميتحميل عملهم  . بالنسبة للتقييمات، يتحمل الطالب مسؤولية2

 بما في ذلك التقرير األصلي الى أعضاء هيئة  األكاديمي، وتقديم عملهم Turn in/SafeAssignبرنامج 

 
 



 
ق حقالتدريس. الطالب فقط هو المسؤول عن تقييم العمل األكاديمي، خاصة بالنسبة للتقييمات المستمرة، للت   

 التشابه في الوقت المحدد من قبل عضو هيئة التدريس.من 
. بالنسبة لألطروحات، ومشاريع التخرج، وتقارير التدريب وغيرها من تقييمات الطالب الرئيسية التي تبلغ 3

% في حساب عالمة الطالب، تقع على عاتق عضو هيئة التدريس / الطالب 20من  أكثرنسبة االقتباس فيها 

، وتقديم االستشارة للطالب المعني حول أي Turn in/SafeAssignعلى  األكاديمي مسؤولية رفع العمل

 مراجعات مطلوبة إلعادة تقديم العمل لمرة واحدة إضافية.
 

 د. المخالفات والجزاءات:     
  أكاديمي. نسبة التشابه: بناء على تقرير االصالة المقدم، يتم عرض الحد األقصى لنسبة التشابه الي عمل 1                

 ادناه:                     
 

 نسبة التشابه العمل األكاديمي للطالب

التغيير المستمر )االعمال القادمة خالل الفصل الدراسي، الواجبات، المشاريع الصغيرة، الحاالت 
 الدراسية، العروض التقديمية، الخ(

30% 

التقييمات الرئيسية مثل االطروحة، ومشروع التخرج وتقرير التدريب، والمشروع النهائي او 
 االعمال المقدمة خالل الفصل الدراسي المستخدمة كبديل لالمتحانات النهائية.

20% 

 
             
 في حالة تجاوز نسبة التشابه المسموح بها في أي عمل يقدمه الطالب يقوم عضو . مخالفة الطالب للعقوبات: 2               

 يلي:  وهي كما، هيئة التدريس بفرض العقوبة حسب ما ورد في دليل الطالب                   
  %25بنسبة  محصل عليها في العملعالمة الالتخفيض يتم  . المخالفة األولى،1                       

 في العمل المقدم. يحال العمل أيضا الى مجلس القسم )يتم  اصفرالطالب منح ياألولى: المخالفة بعد . 2                       

 نظر الى نفس االمر( لمزيد التعتبر أكثر مالئمة بوالتي نة أخرى على مستوى اإلدارات جل ياقتراح أ                           
 احتاج االمر الى ذلك. إذامن العقوبات                             

 ف الطالب لموسيتم حفظها في . تسجيل المخالفة: يتم تسجيل المخالفات مع المستشارين األكاديميين 3                       

 لية تطوير نظام نسخة من ذلك الى قسم القبول والتسجيل وشؤون الطالب. يجب على الكوارسال                            
 تخزين مركزي يسمح ألعضاء هيئة التدريس بالرجوع الى السجالت المتعلقة بطالبهم النشطين في                            
 دراسي.الفصل ال                           

 
 ه. اعداد التقارير والرصد: 

 . يجب على أعضاء هيئة التدريس ان يقدموا لمدير البرنامج / رئيس القسم ملخصا النتهاكات الطالب في كل 1             

 فصل دراسي.                 
 . يجب على رؤساء األقسام ابالغ ادراة شؤون الطالب، مع نسخة الى المشرف األكاديمي للطالب عن أي حالة 2             

 انتهاك في االرشادات ذات الصلة.                 
 

 و. قائمة التوزيع: 
 .  أعضاء هيئة التدريس1            

 . مديري األقسام / رؤساء األقسام2            

 . قسم شؤون الطلبة / قسم القبول والتسجيل3            

 . الطالب4            

 .األكاديميية واالعتماد . قسم الجودة المؤسسية والفعال5            

           


