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مقدمة
باعتبار الطالب هو حمور العملية التعليمية� ،أعدت اجلامعة دليل للطالب �شامال كل ما يهمه يف
العملية التعليمية واخلدمات امل�ساعدة ،وينبثق منه جمموعة من الأدلة الفرعية ،ولقد � ُأعدت هذه
الأدلة بغر�ض امل�ساعدة والتب�صري يف �ش�ؤون بعينها ،وت�شمل جمموعة الأدلة الدليل احلايل «دليل
�أخالق الطالب وحقوق امللكية الفكرية» ،ليكون مر�شدا للطالب يب�صره بحقوقه وواجباته ،وتعريفه
بحقوق امللكية الفكرية وكيفية احرتامها.
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ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
يهدف ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة �إىل تزويد جميع اال�ساتذة واملوظفني والطالب يف جامعة
الق�صيم مبعايري وا�ضحة لل�سلوك .ويقر اجلميع مبعرفتهم ودرايتهم بامليثاق و�إجراءاته ف�ضال عن
معرفتهم بتبعات انتهاكهم لأي من هذه املعايري .وقد تكون املخالفات ذات طبيعة اكادميية �أو غري
�أكادميية .ويخ�ضع جميع الذين يح�ضرون �أن�شطة خارج نطاق اجلامعة كممثلني عنها حل�ضور �أن�شطة
�أكادميية �أو غري �أكادميية للإجراءات الت�أديبية نف�سها يف حال خمالفة امليثاق .وانطالقا من ر�ؤية
ور�سالة وقيم جامعة الق�صيم وال�سعي لتحقيقها ب�أف�ضل �صورة فان اجلامعة تتوقع جامعة الق�صيم من
طالبها اتباع �أعلى معايري ال�سلوك ،والتقيد بها يف تعامالتهم مع �أ�ساتذتهم وزمالئهم و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وموظفي اجلامعة واملجتمع اجلامعي ب�شكل عام والعك�س �صحيح .كما تتوقع اجلامعة من
طالبها ومن�سوبيها الت�صرف بن�ضج وم�س�ؤولية يف عالقتهم ببع�ضهم البع�ض.
ويتوقع من كل ع�ضو هيئة تدري�س وهيئة �إدارية وطالب وطالبة توقيع ن�سخة من امليثاق والذي
�سيو�ضع يف ملفاتهم الفردية و�سيكون املخالفني لهذا امليثاق عر�ضة للم�ساءلة حول افعالهم و�ستقع
يف حقهم اجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل �إنهاء اخلدمة �أو الف�صل من جامعة الق�صيم وميكن االطالع
واحل�صول على ن�سخة من امليثاق عن طريق موقع اجلامعة.

امليثاق -تعهد عام
ب�صفتي موظف /ع�ضو هيئة تدري�س /طالب يف جامعة الق�صيم� ،أتعهد ب�أن �أتفهم فهما وا�ضحا و�أقبل
قبوال �صريحا مبيثاق احلقوق واخالقيات املهنة يف جامعة الق�صيم و�أن �ألتزم ب�أعلى معايري الأمانة،
وال�صدق والنزاهة يف الأن�شطة الأكادميية وغري االكادميية �أو الأن�شطة الإدارية ،ولن يف �أي حال،
�أهني �أو �أنتهك �صراحة �أو �ضمنا هذا امليثاق او �أي �سيا�سة يف اجلامعة .ويف هذا الإطار ف�أنا �أوافق
على:
•دعم واالمتثال جلميع �سيا�سات جامعة الق�صيم ،وم�ساعدة زمالئي على االمتثال بها
•تنفيذ املهام والأن�شطة ب�أق�صى درجات ح�سن النية واملو�ضوعية وال�شفافية والكفاءة وبذل
العناية الواجبة ،واملهنية
•التقيد ب�أعلى معايري الأدب وح�سن ال�سلوك
•االمتناع عن �أي عمل �أو فعل ،قد ي�شكل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،انتهاكا لأخالقيات املهنة
•التعامل مع زمالئي بروح من ال�صداقة املهنية
•�أكون خا�ضعا للم�ساءلة وم�س�ؤوال عن جميع �أفعايل و�أخطائي ،وامل�ساهمة يف تعزيز ثقافة الثقة
يف املجتمع
•ممار�سة ق�صارى جهدي لدعم وتعزيز اجلامعة يف دعم التفوق والتقدم كم�ؤ�س�سة �أكادميية رائدة
•التم�سك مببادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وال�صدق ،والنزاهة ،واالحرتام يف جميع الأعمال
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اتباع �أعلى املعايري الأخالقية واملبادئ املذكورة �أعاله حتى يف حاالت النزاعات �أو ال�شكاوى

التزامات الطالب اجلامعي
�أ -يف املجال الأكادميي:
 - ۱التزام الطالب باالنتظام يف الدرا�سة والقيام بكافة املتطلبات الدرا�سية.
 - ۲التزام الطالب باحرتام اع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والعمال من من�سوبي اجلامعة.
 - ۳التزام الطالب باحرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة ب�سري املحا�ضرات.
 - ٤التزام الطالب عند �إعداد البحوث واملتطلبات الدرا�سية الأخرى للمقررات بالنزاهة العلمية
وعدم الغ�ش فيها باي �شكل من الأ�شكال.
 - ٥التزام الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغ�ش.
 - ٦التزام الطالب بالإر�شادات والتعليمات التي يوجهها امل�س�ؤول يف قاعة االختبارات.

ب -يف املجال غري الأكادميي:
 - ۱التزام الطالب ب�أنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات ال�صادرة.
 - ۲التزام الطالب بحمل البطاقة اجلامعية �أثناء وجود الطالب يف اجلامعة.
 - ۳التزام الطالب بعدم التعر�ض ملمتلكات اجلامعة بالإتالف �أو العبث بها او تعطيلها عن العمل
 - ٤التزام الطالب بالتعليمات اخلا�صة برتتيب وتنظيم وا�ستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاتها.
 - ٥التزام الطالب بالزي وال�سلوك املنا�سبني للأعراف اجلامعية والإ�سالمية.
 - ٦التزام الطالب بالهدوء وال�سكينة داخل مرافق اجلامعة واالمتناع عن التدخني فيها.

5

دليل استخدام المرافق

املخالفات الأخالقية
�أ .املخالفات االكادميية:
ت�شمل االمثلة التالية:

الغ�ش:
o

oنقل �أجوبة طالب �آخر �أثناء االمتحان

o

oاحل�صول م�سبقا على ن�سخة من االمتحان �أو �أي معلومات متعلقة مبعطياته

o
o

oنقل �أجوبة من�سوخة م�سبقا على بع�ض �أع�ضاء اجل�سم واملالب�س � ،...إلخ
oا�ستعمال مراجع �أو مذكرات �أثناء امتحان مينع فيه ذلك

ال�سرقة الأدبية  /الفكرية:
o

oا�ستخدام مراجع (كتب ،جرائد ،مو�سوعات ،ال�شبكة العنكبوتية  )...دون الإف�صاح عن ذلك

o

�oشراء عمل �أكادميي وت�سليم عمل مت �إعداده من طرف �شخ�ص �آخر

o
o
o
o
o
o

oتقدمي نف�س العمل يف �صفوف�/شعب درا�سية خمتلفة

oت�سليم عمل دون احرتام حيثيات االقتبا�س داخل الن�ص
oتقدمي معلومات وحقائق غري �صحيحة:

oتعمد تزييف نتائج بحث ميداين وجتربة معينة
oتلفيق معطيات درا�سة ما وم�شروع ما
oتلفيق مو�ضوع درا�سة معينة

تقدمي �شهادات مزيفة:
•ادعاء احل�صول على �شهادة IELTS/TOEFL

•تقدمي ن�سخ مزيفة عن امللف املدر�سي
•تقدمي �شهادات عمل مزيفة
•تقدمي �شهادات طبية مزيفة
•ا�ستعمال بطاقة �شخ�صية ل�شخ�ص �آخر
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تقدمي عمل جماعي على �أنه فردي:
•العمل مع �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين على حل واجب �أو فر�ض منزيل يف حني من املفرت�ض
�أن يكون العمل فرديا
•طلب امل�ساعدة واحل�صول على م�ساعدة حلل واجب من املفرت�ض �أن يكون فرديا

عدم امل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي:
•ادعاء كاذب بامل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي
•ادعاء كاذب �أن جزءا من عمل الآخرين هو عمل الطرف املدعي

الوكالة غري املالئمة:
وذلك يف حالة ح�ضور طالب �أي اختبار �أو ن�شاط واجب �أكادميي بد ًال عن طالب �آخر.

اال�شرتاك يف الت�ضليل الأكادميي:
ونعني بهذا م�ساعدة طالب �آخر �أو حماولة م�ساعدته يف ارتكاب عمل من �أعمال الت�ضليل الأكادميي،
كالقيام بعمل الآخرين� ،أو ت�صميم م�شروع لطالب �آخر �أو �إنتاجه� ،أو تزويدهم طواعية ب�إجابات
خالل االختبار� ،أو االت�صال بطالب خالل فرتة اختباره وتزويده مبعلومات� ،أو �إعطاء طالب ن�سخة
من اختبار ما مقدم ًا �أو ترك مواد ذات �صلة يف مكان االختبار �أو االمتحان �أو تغيري النتيجة.

التدخل يف �أعمال الآخرين:
وي�شمل ذلك تدخل الطالب عمد ًا يف �أعمال غريه من الطالب ،وتخريب جتارهم املخربية ،و�أبحاثهم
وملفاتهم الإلكرتونية ،وتزويدهم مبعلومات م�ضللة� ،أو تعطيل �أعمال مقرر الطالب

ب .املخالفات غري الأكادميية
ت�شمل املخالفات غري الأكادميية ملعايري ال�سلوك بجامعة الق�صيم على التايل) وال تقت�صر عليه:
 -1جتاوز �أي من ممتلكات جامعة الق�صيم ،من املباين �أو املن�ش�آت �أو املرافق� ،أو الدخول �إليها دون
ت�صريح.
 -2الإيذاء (بالقول �أو الفعل) و�/أو ترهيب الزمالء وزوار اجلامعة �أو الكلية ،وموظفيها.
 -3ال�سلوك التخريبي �أو امل�سيء داخل حدود احلرم اجلامعي.
 -4ال�سلوك الذي من �ش�أنه تهديد حياة الآخرين �أو �سالمتهم �سواء مادي �أو معنوي داخل مقرات
احلرم اجلامعي ومرافقه.
 -5ال�سرقة التي ت�شمل �سرقة اخلدمات �أو املمتلكات ال�شخ�صية �أو التابعة للجامعة داخل مقرات
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اجلامعة �أو يف �أي ن�شاط جامعي.
 -6انتهاك معايري امللب�س اخلا�صة بجامعة الق�صيم :وتراعي اجلامعة التنوع الثقايف وحترتم متطلبات
توفري بيئة تعليم �إنتاجية ،ومن ثم على الطالب احرتام الثقافة والتقاليد املحلية يف ملب�سهم ،حيث
ال يقبل اللبا�س غري املالئم من الذكور �أو الإناث� ،إذ يواجه الطالب املخالف الإجراءات الت�أديبية
املنا�سبة.
 -7تخريب ممتلكات اجلامعة �أو ممتلكات الآخرين داخل مقر اجلامعة� ،أو تدمريها �أو ت�شويهها.
 -8امتالك مفاتيح ملباين اجلامعة �أو مرافقها �أو ممتلكاتها� ،أو ن�سخها �أو ا�ستخدامها دون ت�صريح.
 -9دخول مرافق اجلامعة �أو ممتلكاتها� ،أو ا�ستخدامهما دون ت�صريح ،مبا يف ذلك �أدوات احلا�سب
الآيل �أو براجمه.
 -10و�ضع عالمات �أو �إخطارات �أو الفتات �أو لوحات �أو تنويهات دون ت�صريح� .إذ تو�ضع مثل هذه املواد
يف لوحات الن�شرات امل�صرح بها �أو �أماكن �أخرى حمددة .وال ي�سمح بو�ضعها على ال�سيارات �أو الأ�شجار
�أو اجلدران �أو الأبواب �أو �أ�سطح الزجاج� .أما �إعالنات الفعاليات الطالبية التي توزع �أو تعر�ض يف
معظم املباين يف احلرم اجلامعي فالبد من اعتمادها وختمها من �إدارة الأن�شطة الطالبية.

�إجراءات و�إر�شادات
يتم اتباع الإجراءات التالية يف حالة املخالفات الأكادميية للطالب:
 -1تقع م�س�ؤولية التعامل الفوري مع حاالت الت�ضليل �أو االنتحال �أو التخريب  -يف غرفة الدرا�سة �أو
غريها من املخالفات الأكادميية  -على ع�ضو هيئة التدري�س .ويف حالة �أي خمالفة �أكادميية يرتكبها
طالب يقوم ع�ضو هيئة التدري�س مبلء النموذج الالزم (منوذج ت�سجيل املخالفات) ،والذي يتم توثيقه
يف امللف ال�شخ�صي للطالب يف �أر�شيف الكلية ويف مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب .ويتيح
هذا الإجراء للجامعة متابعة احلاالت املتكررة ملخالفات الطالب على م�ستوى اجلامعة وت�سجيلها.
 -2يف حالة اقتناع ع�ضو هيئة التدري�س �أن املخالفة املدعاة قد ن�ش�أت عن �سوء تقدير من جانب
الطالب ال عن ت�ضليل متعمد ،ف�إن عليه �أن ين�صح الطالب بعمل �أكادميي مقبول وي�سجله يف �سجل
الطالب .ويف مثل هذه احلاالت يطلب ع�ضو هيئة التدري�س على �سبيل املثال �أن يعيد الطالب كتابة
العمل الأ�صلي �أو الفر�ض �أو �إعادة تقدمي عمل �أو فر�ض جديد.
 -3على ع�ضو هيئة التدري�س امل�س�ؤول عن عمل تقارير عن ادعاءات الت�ضليل �إعداد التقرير عن هذه
الأعمال خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ وقوعها ،على �أن ير�سل النموذج لعميد الكلية ورئي�س الق�سم
الذي وقعت فيه املخالفة.
 -4يدون رئي�س الق�سم تقرير ً بر�أيه (على النموذج) اعتماد ًا على مدى خطورة املخالفة وذلك
بالت�شاور مع ع�ضو هيئة التدري�س ،وبعد االجتماع مع ع�ضو هيئة التدري�س والطالب.
 -5يتم �إر�سال النموذج �إىل عميد الكلية ملعاجلتها �أو لإر�سالها �إىل عميد �ش�ؤون الطالب لعر�ضها على
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اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.
 -6يف جميع احلاالت البد من ت�سجيل املخالفات وحفظها يف ملف الطالب او الطالبة.
 -7يف جميع احلاالت البد �أن يح�ضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها اجلامعة �أو الكلية التي
وقعت بها املخالفة لال�ستماع.
بناء على احلقائق املتوفرة.
 -8يف حالة عدم اال�ستجابة للح�ضور قد ي�صدر القرار ً
� -9أما احلاالت التي ال يوافق فيها ع�ضو هيئة التدري�س على قرار جلنة الكلية ،فمن املمكن التظلم
ب�ش�أنه لدى رئي�س اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية� .أما بالن�سبة للمخالفات غري االكادميية،
فيمكن لأي ع�ضو يف املجتمع اجلامعي �أن يرفع دعوى �إ�ساءة �سلوك �ضد �أي طالب .وعلى الطرف
املخت�ص ملء» منوذج خمالفة غري �أكادميية « خالل ثالثة �أيام من حدوثها .ويتم ت�سجيل املخالفة
لدى عميد �ش�ؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب �صاحب ال�ش�أن ،ليتم �إجراء مقابلة ويحدد ما
�إذا كان ميثاق اخالقيات املهنة قد انتهك ويقرر الرد املنا�سب.
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات الأكادميية مليثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
�إىل :عميد
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة �أكادميية مليثاق احلقوق واخالقيات املهنة:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					
تاريخ الواقعة:

مدر�س املادة:

				
الربيد االلكرتوين:

ا�سم املقرر ورقمه:

					
ا�سم الطالب:

رقم الطالب:

طبيعة املخالفة:
االنتحال التعاون غري املالئم الوكالة غري املالئمة الت�ضليل يف االمتحانات �أو الأعمال املقدمة تقدمي
العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر تزير املعلومات عن عمد اال�شرتاك يف الت�ضليل الأكادميي انتهاك
حقوق الت�أليف �أخرى:
..............................
على مدر�س املادة االجتماع بالطالب خالل يومني من تاريخ املخالفة ،و�إكمال هذا النموذج ،الذي
ي�شمل حجة الطالب .وعلى الطالب الذي يواجه تهم ًا بارتكاب خمالفة ،التوقيع على �أحد اخليارات
التالية:
� -1أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة وعقوبتها التي تقررها اجلامعة
� -2أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،وال �أقبل العقوبة املقررة و�أعلم �أنه البد
من التظلم من العقوبة.
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� -3أنا الطالب املعني ،ال �أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،و�أطلب التظلم يف ذلك.
		
التاريخ__________ :

توقيعالطالب_________:

توقيع مدر�س املادة __________ :توقيع رئي�س الق�سم________ :
اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات غري الأكادميية
�إىل :معايل مدير اجلامعة
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة غري �أكادميية للميثاق:
_______________________________
_______________________________
________________
تاريخ الواقعة:
يرجى حتديد مكان حدوث الواقعة:
ا�سم املب ّلغ عن املخالفة:
الربيد االلكرتوين:
املبنى والغرفة:
الطالب او املوظفني �أ�صحاب العالقة:
-1
-2
-3
-4
11

دليل استخدام المرافق
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دليل استخدام المرافق
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عمادة التطوير والجودة
Saudi Arabia

دليل أخالقيات
الطالب وحقوق
الملكية الفكرية

www.qu.edu.sa
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