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 مقدمة

ا من عناية الجامعة بالنزاهة 
ً
، فقد شهدت الجامعة في السنوات األخيرة طفرة كبيرة في هذا املجال، وسعًيا األكاديميةانطالق

 األنظمةمع  يتماشى امب واألخالقي النظامي نيانبجلا من امعةجلا يف العلمي البحث منظومة إطارفي  لضبط املمارسات البحثية

ومنسوبيها، جرى استحداث هذه الالئحة املنظمة لكافة  امعةجلا حقوق على افظحيو ،العلميةالنزاهة  ويعزز ،اململكة يف املرعية

 أعمال النزاهة األكاديمية.

 تسمية (:1) مادة

 املفتوحة" العربية الجامعة النزاهة األكاديمية فيالئحة  " الالئحة هذه تسمى

 (: تعريفات 2مادة )

 :أدناه الواردة املعاني الالئحة هذه في ترد حيثما اآلتية واملصطلحات للكلمات يكون 

 في اململكة العربية السعودية الجامعة العربية املفتوحة  الجامعة 

 في اململكة العربية السعودية العربية املفتوحة فروع الجامعةحد أ الفرع 

 العربية املفتوحة في اململكة العربية السعودية رئيس الجامعة  رئيس

 كاديمية والبحث العلميألالجامعة للشؤون اوكيل  الوكيل

العليا للبحث اللجنة 

 العلمي والتطوير

مناقشة كاديمية و أللجنة عليا تقوم بعمل املجلس العلمي من حيث املوافقة على الترقيات اهي 

 نها .أبش التوصيةليف والترجمة و التأو  والنشر العلمياملشاريع البحثية 

العمل العلمي أو األدبي أو الفني الذي ينطوي على جهد ابتكاري في أي من املجاالت، ويظهر على هيئة  املصنف

مطبوعة أو إلكترونية أو صوتية أو في شكل كتاب أو كتيب أو بحث، أو رسالة علمية 

)ماجستير،دكتوراه( أو بحث تكميلي، أو تكليف بحثي ضمن أحد املقررات الدراسية، أو برنامج 

 راع، أو أي شكل من أشكال التعبيربي أو تجربة علمية مخبرية أو براءة اختحاسو 

 نقل فقرة أو أسطر من مصنفات أخرى مبتكرة ومحمية تعود إلى الشخص نفسه أو غيره االقتباس

هو عملية اقتباس معلومات محددة من رسالة او بحث منشور بشكل كامل او جزئي مع االشارة الى  االستالل

 املؤلف

ن متميزة فكار اشخاص اخرين لهم اعمال منشورة او غير منشورة قد تكو أهو استخدام كلمات او  االنتحال

ليهم مع إشارة ءات اختراع ، دون االعتراف او ال دبية او اكتشافات او براأو فنية او أبداعية إو أ

 نها جديدة و مبتكرةأنفسهم على ألى إ الفكاراتنسيب هذه االعمال و 

 اقتطاع أجزاء من املصنف األصيل أو النتائج الواردة فيه التقليد

 تقديم معلومات أو نتائج مضللة، أو إخفاء معلومات أخرى  التدليس

 تقديم وثائق غير حقيقية )شهادات علمية، إفادات ترقيات، قبول أبحاث للنشر( تزوير املستندات

  نطاق الالئحة :(3مادة )

النزاهة األكاديمية" على مخالفات النزاهة األكاديمية التي تقع على مصنف مقدم للنشر عن طريق ئحة ال تسري هذه الالئحة "

رتب علمية، أو جوائز أو حوافز، أو مايتعلق بذلك من وثائق، وعلى املخالفات في املشاريع  الجامعة، أو للحصول على شهادات أو

 ى الوحدات التابعة لها.العلمية التي تمولها الجامعة أو إحد
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ويخضع ألحكام هذه الالئحة جميع منسوبي الجامعة العربية املفتوحة، وكذلك املشاركون من خارج الجامعة في املشاريع العلمية 

 التي تمولها الجامعة أو إحدى الوحدات التي تمولها الجامعة.

 (: املخالفات والحق في الشكوى 4مادة )
 

 هذه الالئحة: تالية مخالفة يعاقب عليها بمقتض ىلتعد األفعال واملمارسات ا

 االقتباس غير املشروع من أي املصنفات املحمية اململوكة للغير، ويكون االقتباس غير مشروع في الحاالت اآلتية: .1

 .آخر مصنف ضمن ميةحملا االبتكارية الفكرة على املصنف إعداد يف املؤلف اعتماد. أ

 .توثيق دون آخر مصنف يف وردت أكثر أو لفقرة النقل. ب

 .منه املوثقة االقتباسات أسقطت حال يف ومضمونه تواهحم من ديدجلا املصنف إفراغ. ج

يها، ويشكل االستالل غير املشروع من مصنف محمي تعود ملكيته للمؤلف نفسه أو من بحوث أو رسائل علمية أشرف عل.   2     

 غير مشروع في الحاالت اآلتية:
ً

 الفعل استالال

 ؤلف باجتزاء جزء متسلسل من مصنف مملوك له ونشره على أنه عمل جديد.إذا قام امل .أ

بعد إدخال  الواردة ضمن مصنف سابق له وعمل على نشرها على أنها عمل علمي جديدإذا قام املؤلف باجتزاء الفكرة  .ب

 إلى الضافة العلمية. تعديالت يسيرة ال ترقى

سالة علمية أشرف عليها دون إلى أن العمل الجديد مستل منها، أو لم ؤلف باجتزاء فكرة أو جزء من بحث أو ر إذا قام امل .ج

 يشر إلى اسم صاحب البحث أو الرسالة.

 في الحاالت .  3
ً

انتحال الحقوق غير املحمية في املصنفات ونسبتها إلى الشخص على أنه صاحب الحق األصيل، ويعد انتحاال

 اآلتية: 

 وك لغيره سواًء أكان بعلم الغير أو دون علمه.إذا قام بوضع اسمه على مصنف ممل .1

 إذا انفق مع الغير على إعداد مصنف بالشتراك وقام بوضع اسمه منفرًدا. .2

 أو موافقته. إذا قام بنسبة النتائج التي توصل إليها عن طريق التجربة أو غيرها إليه دون علم صاحب الحق األصيل .3

للمصنف اقتطاع جزء من املصنف األصيل أو النتائج الواردة فيه،  تقليد املصنف دون علم صاحبه، ويعد تقليًدا .4

 وإدراجها ضمن مصنف جديد.

استعمال املصنف الذي نضمن أًيا من املخالفات الواردة في هذه الالئحة للحصول على درجة علمية، أو لغراض  .5

 .الترقية، أو للمنافسة على جوائز التميز البحثي وحوافزه

يس بإنتاج علمي للترقية أو املنافسة على الجوائز أو حوافز ضمن مجموعة مؤلفين، ولم يكن تقدم عضو هيئة التدر  .6

  له أي جهد فكري في إعداد هذا النتاج.

للجهد الفكري واملادي للطالب الباحثين والزمالء لعداد أبحاث للنشر الل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه است .7

 باسمه.

 التدريس ومن في حكمهم والطالب في أبحاث بطريق املبادلة.االشتراك بين أعضاء هيئة  .8

قيام عضو هيئة التدريس ومن في حكمه والباحثين  بكتابةالرسائل الجامعية والبحوث للطالب بمقابل مادي أو غير  .9

 مادي.

 توجيه األبحاث نحو تحقيق أهداف معينة من خالل التدليس في املعلومات التي تتضمنها هذه األبحاث. .10
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دليس عن طريق تقديم منصات منشورة، أو سبق التقدم لها للحصول على درجات علمية، أو جوائز أو حوافز، أو الت .11

 تمويل على أنها مصنفات جديدة.

التدليس بحجب معلومات أو إظهار أخرى بغير شكلها الحقيقي، أو إغفال بيان مشاركة آخرين في األعمال التي يتقدم  .12

 ريخ إعداد األبحاث، أو التقدم بها للنشر أو قبولها.بها الباحث، أو عدم بيان تا

 اعتماد الباحث على غيره في إعداد مايكلف به من أبحاث أو رسائل علمية. .13

الخالل بالشروط التي تتعلق بالنزاهة العلمية التي تنص عليها قواعد تمويل املشروعات البحثية التي تقدمها العمادات  .14

 حث في الجامعة.واملراكز العلمية وكراس ي الب
 

 (: مدد النظر في مخالفات النزاهة األكاديمية5مادة )
 

 تلتزم لجنة النظر في مخالفات النزاهة األكاديمية باملدد والجراءات اآلتية:

تحقق اللجنة في املخالفة املحالة إليها، ولها أن توص ي بالعقوبة املناسبة أو حفظ الدعوى لعدم كفاية األدلة خالل مدة  .1

 على ستين يوًما من أيام العمل الرسمي. ال تزيد

 على رئيس اللجنة دعوة أعضائها لالجتماع خالل عشرة أيام عمل من ورود املخالفة إليها. .2

 تنظر اللجنة في اجتماعها األول في املخالفة بشكل مبدئي، ثم تتفق على اآللية التي ستتبع للتحقق من الشكوى. .3

ُيِعد رئيس اللجنة خطاًبا إلى املدعي عليه باملخالفة يبين فيه املخالفة والشكوى املقدمة بحقه بالتفصيل مرفًقا بها صورة  .4

 من صحيفة الشكوى، 

 ، أو أرسل على بريده العادي أو شخصًيالإلشعار إذا تسلمه  متسلًماعليه باملخالفة ُيعد املدعى  .5

 البالغ. املسجل لدى الجامعة، أو أبلغ بأي طريق من طرق  اللكتروني

 وعه، ويحرر محضر باملخالفة، وتحقق اللجنة معه وتستمع أل قواله، وتثبت دف املدعى عليه ستدعىيُ  .6

 لكل مخالف. مستقل

 التحقيق. ال يجوز إكراه املدعى عليه باملخالفة وال التأثير عليه وال النيل من كرامته أثناء .7

 يحتوي محضر التحقيق على ما يلي:جب أن ي .8

 وقت بداية التحقيق، وتاريخه، ومكانه، لكل جلسة. -

 عليه باملخالفة وبياناته، بخط يده. ىدعاسم امل -

 عليه باملخالفة. ىنص األسئلة املوجهة للمدع -

 عليه باملخالفة ودفاعه. ىنص إجابة املدع -

 إفادات الشهود، إن وجدت. -

 .تهموتوقيعا أسماء أعضاء اللجنة، ومناصبهم، -

 ن السبب.ذلك في املحضر ويبي قيداملحضر، وعند رفضه التوقيع ي يةنها عليه باملخالفة في ىتوقيع املدع -

 الشكوى. تضم جميع محاضر التبليغ وردود املدعى عليه باملخالفة إلى محاضر .9

 ، الجلـسة التاليـةبتبليغه بموعـد عليه باملخالفة ى تلتزم اللجنة في كل مرة لم يحضر لديها املدع .10

 سة نفسها.ويسجل عدم حضوره في محضر الجل

 ، ولم اإذا لم يحضر املدعى عليه باملخالفة جلسة االستماع للمرة الثانية بعد تبليغه تبليغا صـحيًح  .11

 يجوز للجنة مباشرة النظر في الدعوى، والتوصي ايقدم عذرً 
ً
 ة بما تراه مناسب.مقبوال
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 عليه(: ضمانات املدعى 6مادة )
 

 عليه باملخالفة بالضمانات التالية:  ىيتمتع املدع   -

 كان ا الحق في الدفاع عن نفسه بشكل كامل ضد جميع التهم املنسوبة إليه، وإثبات دفوعه أيً  .1

 نوعها في ملف الشكوى. .2

 ا لتأييد دفوعه.به لب االستماع للشهود، وفحص املستندات التي يتقدمط .3

 للجنة ندب خبير للمعاينة والفحص والتثبت، على أن يتحمل املدعى عليه باملخالفة التكلفة في  .4

 قطعي. حال ثبوت املخالفة املنسوبة إليه بشكل .5

 (: أثر الدعوى على الوضع الوظيفي للمدعى عليه7مادة )

الجامعة إلى عليه باملخالفة مؤقتا عن العمل األكاديمي والتكليف بعمل آخر داخل  ىوقف املدع رئيس الجامعةيجوز ل .1

 حين انتهاء التحقيق معه، وصدور القرار النهائي في املخالفة املنسوبة إليه.

على الجوائز أو  الحصول ف إجراءات الترقية أو التعيين أو الحصول على الدرجات العلمية أو الرتب الوظيفية أو وقت .2

صاحب الحق األصيل في املصنف املعتدى ي هو عليه باملخالفة إذا كان املدع ىلحوافز، أو التمويالت الخاصة باملدعا

 الجراءات نفسها إذا تضمنت توقف عليه، كما 

االعتداء، وال  عليه الحق األصيل في املصنف الذي وقع الشكوى االسم الصريح للمدعي وصفته وإن لم يكن صاحب

 عليه باملخالفة إال بعد تبرئته. ىعامالت املدعينظر في م

أو الرتب  العلميةفي حاالت الترقية أو التعيين أو منح الدرجات  تهاجوز للجامعة الرجوع عن القرارات التي اتخذي .3

هة إدانته بالخالل بالترا جرتعليه باملخالفة إذا  عىالوظيفية، أو الجوائز أو الحوافز، أو التمويالت في حق املد

 العلمية، واعتبار ما سبق من قرارات كأن لم تكن.

الحصول على الجوائز أو جوز للجامعة استعادة كافة املبالغ التي صرفت للمخالف منذ تاريخ صدور قرار الترقية أو ي .4

 الحوافز أو التمويل بناء على املخالفة.

أو الحصول على استبعاد العمل أو األعمال املخالفة من األعمال املقدمة ألغراض الترقية، أو النشر في الجامعة،  جري ي .5

 الجوائز والحوافز.

 أو حوافز بسبب الدعوى  قف عن العمل أو حرم من أية بدالتعليه من التهمة املوجهة وكان قد أو  ىذا ثبتت براءة املدعإ .6

 ها.البدالت والحوافز التي حرم منتعويضه عن  ويجري مركزه الوظيفي بأثر رجعي،  املقامة ضده فإنه يستعيد

 (: إجراءات صدور توصيات اللجنة8ادة )م

ة ما لم يحضرها ثلثا صحيحتها ا باألغلبية، وال تعد جلساتهتوصياالنظر في مخالفات النزاهة األكاديمية تتخذ لجنة  -

 األقل. األعضاء على

 وإلى رئيس الجامعة.  وكيل الجامعةترفع اللجنة قرارها بنسختين إلى  -

والتوجيه باعتمادها من اللجنة العليا للبحث العلمي والتطوير  ل توصيات اللجنة بعد إقرارها منالجامعة قبو  لرئيس -

 باملخالفة.لس والهيئات واللجان العلمية املعنية ملجااوكيل الجامعة و 

 لدراسته مرة أخرى،ظر في مخالفات النزاهة األكاديمية النلجنة الجامعة التوجيه بإعادة املوضوع إلى  لرئيسجوز ي -

 وذلك خالل عشرة أيام عمل.

 فيه. املوضوع إلى مجلس الجامعة للفصل فيحالا على توصيتهالنظر في مخالفات النزاهة األكاديمية لجنة  تإذا أبق -

النظر في مخالفات لجنة عليه بالعقوبة املتخذة بحقه بموجب توصية  ىوالهيئات واللجان العلمية املدع ملجالسا غبليت -

 مية العقوبة.لس والهيئات واللجان العلملجاا هذهخالل خمسة أيام من تاريخ اعتماد النزاهة األكاديمية 
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 (: التظلم9مادة )

النظر في مخالفات النزاهة األكاديمية لجنة عليه املدان باملخالفة الحق في التظلم من قرارات  ىدعيكون للمدِعي وامل -

 ال تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذه القرارات.  ل مدةخال
 

ة من أعضاء هيئالجامعة الذي يحيله إلى لجنة خاصة يشكلها للنظر فيه، تتكون من عضوين  رئيسقدم التظلم إلى ي -

 أسبابه وموجباته. لى اللجنة فحص التظلم، والنظر فيلتتو  مساعد، هما عن أستاذالتدريس في الجامعة التقل رتبت
 

 وتصدر توصيتها إليها، م عمل من تاريخ وصول أمر الحالةنظر اللجنة في التظلم خالل مدة أقصاها خمسة عشر يو ت -

 الجامعة. لرئيس افعهبة أو بتعديله أو بإلغائه، وتر مسببة إما بتأييد القرار بالدانة والعقو 
 

 العقوبات  (:10ادة )م
 

أحد األفعال  مع عدم الخالل بأية عقوبة أخرى تنص عليها األنظمة واللوائح ذات الصلة يعاقب كل من ارتكب

 من هذه الالئحة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:( 4املنصوص عليها في املادة )

 لحرمان من عالوة سنوية واحدة.ا .1

 ريس السعوديين ومن في حكمهم، وتأخير ترقية املوظفين السعوديينإيقاف الترقية بالنسبة ألعضاء هيئة التد .2

 من غير أعضاء الهيئة التدريس مدة ال تزيد على سنة واحدة.

 البعاد عن العمل األكاديمي، والتكليف بعمل آخر مدة ال تزيد على خمس سنوات، وال تحسب مدة البعاد  .3

 ضمن املدة املحسوبة للترقية.

 و التعاقد أو إعادة التعيين عند بلوغ السن النظامية، أو التقاعد، أو االستقالة.عدم تمديد الخدمة أ .4

 .الفصل من الوظيفة إذا تكررت املخالفة مرة ثانية .5
 

 الدراسية (: الواجبات11مادة )
 

تلك وحدة، و كذلك إرشادات تصحيح ملالخاصة بمقررات البرامج ا تتولى كل عمادة مسؤولية إعداد الواجبات الدراسية .أ

 .الجامعة مجلس يقرها جراءات التيل وا سسل لتقييم الطلبة ل زمةال قومات الملالواجبات، و ا
 

مع بداية وحدة، ملكل مقرراتها للبرامج ا في طلوبةملا الدراسية الواجبات الفروع بجميع تزويد مسؤولية بكل عمادة ناطي .ب

 الثاني كحد أقص ى. الفصل الدراس ي الذي ُيطرح فيه املقرر وذلك في األسبوع
 

 (.Course Calendarيلتزم الطالب بتقديم الواجب الدراس ي في موعده املحدد في التقويم املعتمد للمقرر ) .ج
 

على الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة الذين تحول أو تؤثر حالتهم الصحية سلًبا على قيامهم بحل الواجبات الدراسية  .د

، والذي بدوره يحّول هذه الحاالت رى، أن يتقدموا بما يثبت ذلك إلى إدارة شؤون الطلبةاألخومتطلبات التقييم املستمر 

 إلى املدير الذي يعرضها على لجنة امتحانات الفرع التخاذ القرار املناسب.
 

التي تحددها  دراس ي ال ُيقدم في موعده املحدد، مالم يتقدم بعذر مقبول للجهاتواجب رصد للطالب عالمة )صفر( في كل  .ه

تتضمن عطلة نهاية األسبوع في ذلك -إدارة الجامعة، وفي هذه الحالة يجوز إعطاؤه مهلة ال تزيد عن سبعة أيام فعلية 

 الوقت املحدد.
 



 Page 8 of 10 في الجامعـة العربيـة املفتوحـة النزاهة األكاديمية الئحة                2022يناير 

 

ُيصحح كل واجب دراس ي، وُيعاد إلى الطالب بعد تدوين املالحظات عليه من قبل مدرس املقرر، وتثبت عالمته في نظام  .و

 (، خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من املوعد املحدد لتسليم الواجب الدراس ي.SISالطالب )معلومات 
 

( مراجعة عينات عشوائية من الواجبات املصححة لكل مجموعة دراسية، للتأكد من مدى BCC) يتولى منسق املقرر  .ز

ك في كل مرة تقدم للطلبة على أن ُيراعى توثيق ذل مطابقة عملية التصحيح لرشادات العمادة، ومن نوعية املالحظات التي

 تجري فيها املراجعة.
 

يس، أو حسب متحانات والتقويم لدرجة البكالور ( من الئحة اال 10يجوز للطالب االعتراض على نتيجته وفًقا )للمادة  .ح

 ل أسبوع من تقديمه الطلب.إجراءات االعتراض على النتائج التي تحددها الجامعة، ويبلغ الطالب بنتيجة اعتراضه خال
 

بإرسال عينات من سقو املقررات ، يقوم مناستناًدا  إلى طلب وتوجيه العمادات وبناًء على الضوابط واملعايير التي تحددها .ط

 الواجبات الدراسية للمنسق العام للمقرر للتدقيق واملتابعة.
 

يوضح فيه األسباب التي  عميد الكليةي من ب خطاجب دراس ي، إال بطلال يجوز تعديل الدرجة املرصودة للطالب  في أي و  .ي

، وذلك خالل مدة ال تتجاوز األسبوع من تاريخ يميةوكيل الجامعة للشؤون األكادأدت إلى طلب التعديل بناًء على موافقة 

 .إعادة الواجب الدراس ي إلى الطالب

 

 االمتحانات نصف الفصلية(: 12ادة )م
 

شكل موحد لكافة املجموعات الدراسية للبرامج املوحدة، ويجوز للعمادة املعنية توحيد يعقد االمتحان الفصلي لكل مقرر ب .أ

 محتوى وموعد االمتحانات في كافة الفروع.

 .ت تحت إشراف منسق املقرر تعقد االمتحانا .ب

 لعدد الساعات املعتمدة للمقرر كما يلي: .ج
ً
 تحدد مدة االختبار وفقا

 

 مدة االختبار عدد الساعات املعتمدة للمقرر 

 على األكثر ساعة ونصف ساعات معتمدة 3-4

 ساعتان على األكثر ساعات معتمدة 5-8

 

وفي ، من انعقادهُيرصد للطالب الذي يتغيب عن االمتحان الفصلي العالمة )صفر( ما لم يتقدم بعذر قاهر خالل أسبوع  .د

إدارة  ُيسمح له بتقديم االمتحان التعويض ي في نفس الفصل الدراس ي في موعد يتم تحديده من قبل العذر،حال قبول 

 .ناتاالمتحا

مراجعة عينات من أوراق إجابات الطلبة في كل مجموعة ق املقرر رر، ويتولى منسصحح االمتحان من ِقبل مدرس املقيُ  .ه

 .تأكد من عملية التصحيح وتوزيع العالمات وجمعهادراسية، لل

رصد عالمات االمتحان من قبل مدرس املقرر، في نظام معلومات الطالب  .و
ُ
 .بإشراف منسق املقرر  (SIS)ت

 أيام من تاريخ انعقاده. 10يتم إعالن نتائج االمتحان خالل مدة ال تتجاوز  .ز

 نتيجةيبلغ الطالب بو ، اجراءات االعتراض على النتائج التي تحددها الجامعةحسب باالعتراض على نتيجته يجوز للطالب  .ح

 خالل أسبوع من تقديمه للطلب. اعتراضه

 بطلب خطي من  .ط
ّ
 .رئيس الجامعةافقة ومو  عميد الكليةال يجوز تعديل العالمة املرصودة للطالب، إال
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رصد درجات الطالب في األعمال الفصلية )الواجبات واالمتحانات الفص .ي
ُ
( في SISلية( لكل مقرر في نظام معلومات الطالب )ت

 بأول؛  الجامعة 
ً
 قبل بداية فترة االمتحانات النهائية بأسبوع واحد على األكثر. ةالدرج يراعى اكتمال تلكأوال

 ُيحتفظ بأوراق إجابات الطلبة في االمتحانات الفصلية ملدة فصل دراس ي واحد للرجوع إليها عند الحاجة. .ك

 

 ةالنهائيات االمتحان(: 13) مادة
 

ا، تتولى كل عمادة مسؤولية إعداد نموذجين مختلفين )أو أكثر حسب الحاجة( من االمتحان النهائي لكل مقرر من مقرراته .أ

 بتووضع مفتاح الحل لكل نموذج
ً
 ، وفق األسس والجراءات التي ُيقرها مجلس الجامعة.عليمات تقييم أداء الطلبة، مرفقا

زود العمادات .ب
ُ
( بأسئلة االمتحان النهائي لكل مقرر من رئيس الجامعةالجامعة )أو من يحدده  االمتحانات في مدير وحدة ت

مقررات البرامج املوحدة قبل موعد انعقاده بوقت كاٍف، لعداد نسخ منها حسب أعداد الطلبة املسجلين في كل من 

 .املجموعات الدراسية

عقد االمتحانات النهائية في نهاية كل .ج
ُ
 فصل دراس ي لكافة املقررات، خالل الفترة املحددة في التقويم الجامعي املعتمد. ت

 لكافة املجموعات الدراسية في كافة الفروع للبرامج املوحدة .د
ً
من حيث املضمون  يكون االمتحان النهائي ألي مقرر موحدا

 والتوقيت.

واملختومة من قبل الجامعة. أما في حاالت الجابة على ورقة االختبار  كراسة الجابة املعتمدةإجابة الطلبة املدونة في تعتمد  .ه

 بختم أوراق االختبار الخاصة بكل طالب. ُيكتفىاألساسية 

ن ورقة االمتحان النهائي الزمن املخصص  .و ُيراعى في تحديد زمن . العالمات املخصصة لكل سؤالو  المتحانليجب أن تبّيِ

 للجدول أدناهلمقرر ل ساعات املعتمدةالعدد االختبار 
ً
 :  وفقا

 

 مدة االمتحان النهائي عدد ساعات املقرر املعتمدة

 ساعتان ساعات معتمدة 3 – 2

 ساعتان ونصف ساعات معتمدة 5 – 4

 ثالث ساعات ساعات معتمدة 8 – 6
 

الجهات التي تحددها إدارة جات الخاصة عرض أوضاعهم على لجنة امتحانات الفرع من خالل تياحذوي اال من على الطلبة  .ز

يراعى تقديم الطلب قبل موعد االختبار بأسبوع على األقل للحاالت املرضية املزمنة ويجوز  وتقييمها. وذلك لدراستهاالجامعة  

 كي يتسنى للمسؤولين من موعد عقد االمتحان أو تقديم البحث/ املشروعقبول الحاالت الطارئة قبل ثالث أيام كحد أقص ى 

  دراسته والبت فيه.

 في االمتحانات الغش وانتحال الهوية(: 14مادة )

" والجراءات التأديبية سلوك الطلبةالئحة "وفق  االنتحالالتعامل مع الطالب الذي يقوم بأي نوع من أنواع الغّش أو يجري  .أ

 النافذة في الجامعة.

 من الغّش و  .ب
ً
 :االنتحالتمثل الحاالت التالية أنماطا

وتقديمها ضمن الواجبات الدراسية، بما في ذلك  على شبكة االنترنتالنسخ الحرفي للمواد املطبوعة أو املنشورة  -

 الجداول والصور، دون توثيق علمي حسب األصول.

 نسخ مالحظات الطلبة اآلخرين أو تقاريرهم. -

 املادة التي يعّدها للطالب أفراد أو مؤسسات، بأجر أو بدون أجراستخدام  -

 ت.ااملواد أو األدوات املمنوعة في االمتحان في استخدام خدام أو الشروعاست -
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 (: أحكام عامة15ادة )م
 

غيرهم إلى للجامعة إحالة من تراه ممن تثبت إدانته بالخالل بالتراهة العلمية سواء أكان من منسوبيها أم من  -

 ا.املختصة التخاذ ما تراه مناسبً  الجهات القضائية

 نها.مجلس الجامعة في الحاالت ذات العالقة التي لم يرد في هذه الالئحة نص بشأ تيب -

 .ملجلس الجامعة وحده حق تفسير نصوص هذه الالئحة -


