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 (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية نظام إدارة الجودة، 
 األكاديمي: السياسةقسم 

 واألمانة األكاديميةالنزاهه : سياسةال

  A-AB-003: سياسةمرجع ال
  2: النسخة

  التنفيذي للخدمات التعليميةالرئيس نائب  : الشخص المسؤول

 سياسة بيان ال .1

 توفير بيئة تعليمية وتهدف إلىكما  .لطالبهانتائج التعلم لخبرات وفي ا تميزبال  (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية  تلتزم
 .واألخالقية األكاديمية، والنزاهة الحس النقدي التعلم المستقل، صفات طالبها كل فيتغرس و تعزز

على هذا و. كليةلل المكانة األكاديمية عن الحفاظ على المسؤولية (بوليتكنك البحرين)موظفي كلية البحرين التقنية جميع  يشارك
بهذا  معرفتهم عملهم وضمان األكاديمية في معايير النزاهة أعلى مسؤولية الحفاظ علىالطالب لديهم الموظفين و النحو،

 .لآلخرين األعمال اإلبداعية أو لكتابة ا، بشكل مناسبوتفسيراته  الموضوع

 للعمل االحترام المتبادل من بيئة خلق (البحرين بوليتكنك) التقنية البحرين كلية، يجب على النزاهة األكاديمية تحقيق ولتسهيل
 .النزاهة األكاديميةفهم واضح لمعايير و األصلي

 التطبيق .2

 :األفراد

 (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية على جميع موظفي وطلبة  سياسةتنطبق هذه ال. 

 :العمليات

 التقويم والتدقيق 

 البحوث واألنشطة العلمية 

 التظلمات الطالبية 

 تسوية أداء الموظفين وقضايا السلوك 

 بالدرجات االعتراف 

 المتطلبات الخارجية .3

 :على تحقيق المتطلبات الخارجية التالية (البحرينبوليتكنك )كلية البحرين التقنية السياسة تساعد هذه 

 متطلبات مجلس التعليم العالي 

 أنظمة ديوان الخدمة المدنية 

 تشريعات حقوق النسخ 

 ما هو المتوقع؟ .4

 :بـ( بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية ستقوم 

  في التعليم والتعلم والتقييم وإجراء البحوث النزاهة واألمانة األكاديميةوضع معايير. 

  (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية تشجيع مثل هذه المعايير بين الطالب والموظفين في جميع أنحاء. 
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  تقديم نسخة من هذه السياسة وأي معلومات أخرى ضرورية لتوضيح أي نقطة جوهرية أو عملية لكل فرد تضمنه هذه
هذا المعلومات الواضحة حول أشكال االنتحال، الغش أو غيره من أشكال سوء السلوك األكاديمي أو عدم  ويشمل. السياسة
 .األمانة

  وتقديم الحلول المناسبة، بما . النزاهة واألمانة األكاديميةوضع إجراءات للتحقيق في االنتهاكات المزعومة أو المشتبهه في
النزاهة واألمانة يات أو اإلجراءات قاصرة عن المعايير المتوقعة من في ذلك العقوبات، متى ما وجدت تلك السلوك

 .األكاديمية

  الحق فيله التأكد من أن كل شخص متورط في قضية سوء السلوك األكاديمي أو عدم األمانة: 

o لذلك االدعاء الدعم واألدلة المساندةفضال عن تفاصيل  لالنتهاك على الطبيعة العامة االطالع. 

o  ما لم يكن هناك سبب وجيه لعدم جمعت عنه أو عنهاالوصول إلى كافة المعلومات الشخصية التي ،
 اإلفصاح عن تلك المعلومات من أجل حماية حقوق األطراف األخرى المعنية؛

o  التي وجدتاألمانة  عدممعرفة النتائج المترتبة على أي شكل من أشكال سوء السلوك األكاديمي أو. 

o ؛مقترحة قبل البت في القرار النهائيدعاء أو نتيجة الرد على أي ا 

o دعوة، أو التمثيل في جميع مراحل أي من العمليات التي تشملها هذه أو دعم،  وأخذ مشورة مستقلة، أ
 .السياسة

  ،رات التي أتخذت، إن وجد، ما نوقش وما القراالحضور توثيق كل خطوة من قبل أي تحقيق، بما في ذلك التواريخ. 

  أو حقوق  مطالباتوهذا يشمل اإلخطار عن أي . متخذبكل نتيجة أو قرار ، األشخاص المعنيين خطيا/ الشخص يخطر
 .أخرى

 إجراءات السلوك دون تحيز لصالح أو ضد أي طرف معني 

 تواريخ مهمة .5

 من قبل مجلس األمناء 4102ديسمبر  01: االعتماد األول

 من قبل مجلس األمناء 4102ديسمبر  02، اإلدارة العليامن قبل مجلس  4102يونيو  2: اعتماد هذه النسخة

 :تاريخ المراجعة التالية

 الروابط والوثائق ذات الصلة .6

  حقوق ومسؤوليات الطلبةسياسة  

  البحوث واألنشطة العلميةسياسة  

 

 
 


