
 

 س ياسة الزناهة الأاكدمييـــــــــــــــــة

: متهيد  

يقدم معهد سالمة املشاريع العايل للتدريب خدماته التدريبية للمتدربني وفق معايري 
ومواصفات حمددة ومتطورة تضمن نقل املعرفة بشكل سليم من خالل أمناط تدريب 
متنوعة ودعم إداري يضمن سالمة بيئة التدريب حيث ال جيب ان يكون هناك أي 

انتحال اهلوية أو التالعب يف التقارير خلل يف العملية  التدريبية  مثل الغش أو   

لذلك قام املعهد بوضع سياسات وقوانني صارمة للحد من اي خلل وجتنب اي إفساد 
 سواء كان متعمد أو غري متعمد لعملية التدريب 

 نوع املخالفة : الغش 

 التعريف : 

ستحقها املتدرب هو اخلداع املقرون بسؤ النية للحصول على درجات او امتيازات اكادميية ال ي
ويشمل احلصول على اجاابت لالختبار او الواجبات من مصادر خارجية ختل بعملية القياس 

 املفرتض القيام هبا حيث حيصل املتدرب على تقييم ال يستحقه .

: العقوابت   

 يف حال ثبوت الغش يف حق اي متدرب من خالل تقرير يقدمه املراقب او املدرب 
 منوذج حمضر غش 



 

  حيرم الطالب من درجة االختبار ابلكامل ويعترب راسب يف املقرر وعليه إعادة املقرر
 التدرييب يف الفرتة التدريبية اليت تلي الفرتة احلالية للمتدرب 

  يف حال تكرار الغش يف فرتة تدريبية واحد أكثر من مرة حيرم الطالب من دخول
 ررات الفرتة التدريبية اختبارات ابقي املقررات ويعترب راسب يف مجيع مق

  يف حال ثبوت الغش يف الواجبات أو أعمال السنة للمتدرب يلزم ابعادة الواجب او
 املشروع املقدم ويف حال التكرار حيرم من درجات اعمال السنة كاملة يف املقرر 

  إذا صدر يف حق الطالب أكثر من ثالث عقوابت متعلقة ابلغش خالل فرتة التدريب
أكادميية متخصصة ويرفع طلب طي القيد إىل اجلهة اإلشرافية حلرمانه من  حيال إىل جلنة

 إكمال الربانمج التدرييب 

يتم انفاذ مجيع العقوابت من خالل جلنة مكونة من مدير الشؤون األكادميية ومدير شؤون الطالب 
ومدرب املادة ويتم رفع التقرير للمدير العام مع إخطار املتدرب بشكل رمسي من خالل مراسلة  

 كتابية او على حساب املتدرب يف املوقع االلكرتوين او امييل املتدرب املسجل يف املعهد 

 الغش ملنع املستخدمة اآلليات

  يتم اعتماد بنك اسئلة لكل مقرر حيتوى على العديد من األسئلة حبيث يكون لكل
 اختبار مقرر مناذج متعددة 

   كالتايل : يقوم املدرب بعمل اعدادات االختبار من داخل النظام االلكرتوين 
 ترتيب االختيارات بشكل عشوائي لكل سؤال 
  ن مناسب حلل االسئلة فقط ضبط وقت االختبار ليكو 
  منح كل سؤال وقت حمدد يكفي حلل السؤال فقط 

 
   يتم ختصيص وقت ملناقشة كل متدرب يف الواجبات واألعمال املقدمة 



 

  اعتماد تقسيم املهام والواجبات داخل كل جمموعة تدريبية وحتديد وقت حمدد للتسليم 
  

نتحال اهلوية نوع املخالفة : ا      

 التعريف : 

هو مساح املتدرب لشخص آخر ابلدخول على حسابة اإللكرتوين من خالل اسم املستخدم 
أو حضور وكلمة املرور اخلاصة به وتسهيل ذلك للقيام حبل االختبارات او تسليم الواجبات 

   احملاضرات اإللكرتونية بدال عنه 

 العقوابت : 

  يف  لغى االختباريحيرر حمضر ابلواقعه و قرر أي م يف اختبارانتحال اهلوية يف حال ثبوت
 مجيع مقررات الفرتة ويعترب املتدرب راسب يف مجيع املقررات 

  عمل واجب او مشروع متعلق ابملقرر ختصم درجات  يفانتحال اهلوية يف حال ثبوت
 الواجب  ويكون املتدرب ملزم ابعادة الواجب او املشروع 

 هة ريب تشكل جلنة ويرفع حالة املتدرب إىل اجليف حال تكرار املخالفة خالل فرتة التد
 اإلشرافية لطي القيد ومنعه من اكمال الربانمج التدرييب 

يتم انفاذ مجيع العقوابت من خالل جلنة مكونة من مدير الشؤون األكادميية ومدير شؤون الطالب  
مراسلة   ن خاللومدرب املادة ويتم رفع التقرير للمدير العام مع إخطار املتدرب بشكل رمسي م

 كتابية او على حساب املتدرب يف املوقع االلكرتوين او امييل املتدرب املسجل يف املعهد 

 

 



 

 انتحال اهلوية :  ملنع املستخدمة اآلليات

  يتم التحقق من املتدرب عند التسجيل ألول مره من خالل كود تفعيل يصل على امييله
 املسجل يف استمارة التسجيل ابملعهد 

  يطلب من املتدرب عند التسجيل يف النظام اإللكرتوين وضع صورة شخصية واضحة
 على احلساب الشخصي 

  عند الدخول لالختبارات او الواجبات يتم ارسال كود تفعيل على االمييل املمعتمد
 للمتدرب يف املعهد 

  يعقد فصل افرتاضي قبل االختبارات النهائية ويطلب من كل متدرب فتح الكامريا
 لتحقق من هويته ل

 نوع املخالفة : التالعب يف التقارير

 التعريف: 

تعمد عدم مطابقة البياانت املوجودة يف اي تقرير اكادميي للواقع من قبل الشخص املسؤول عن 
 حترير التقرير او تقدميه للجهات ذات الصلة 

 العقوابت : 

حيرر حمضر ابلواقعة وحيال املوظف املسؤول للجنة حتقيق مكونة من مدير املعهد ومدير الشؤون 
 األكادميية وإذا ثبت حبقه التالعب يتم فصله طبقا لقوانني العمل ورفع تقرير للجهات اإلشرافية.  

 التالعب يف التقارير:  ملنع املستخدمة اآلليات

اعتماد مراجعة تقارير الغياب والدرجات من اإلدارة األكادميية من خالل جلنة مراجعة وأخذ عينات عشوائية 
 ابستمرار للمراجعة والتأكد من صحة البياانت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 منوذج حمضر غش 

 محضر غش

 



 
 التاريخ:                                   اليوم: 

 اسم المراقب:

 الدبلوم:                                                                             اسم الطالب:

 المستوى:                                                                                   الدفعة:

 اسم المادة:

 : بتقرير المراق

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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 التوقيع: ......................

 التاريخ: ......................

 هذا الجزء خاص بالشئون األكاديمية:

بعد االطالع على تقرير المراقب وسؤال الطالب عن الواقعة ترى إدارة الشئون األكاديمية  ما 

...............يلي:.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 مدير الشئون األكاديمية: ............................

 

 

 

 

 هذا الجزء خاص باإلدارة:

 طالع على تقرير المراقب والشئون األكاديمية تقرر ما يلي:بعد اال
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 المدير العام : ............................ .......................................................

 التاريخ: ......................

 

 


