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 حص النزاهة األكادمييةاملتعلقة بف مكافحة املخالفاتالئحة 

 أحكام عامة الفصل االول:

 :املادة األوىل

 :لى النحو التاليكل منها ع قرينملعاني املدونة املصطلحات التالية أينما وردت يف هذه الالئحة اب يقصد

ألكادميية يف ا هي اجلهة املسككككككككككك ولة عن فحص النزاهة :جبامعة اإلسككككككككككككندرية وحدة املكتبة الرقمية .1

ف وقرار 19/8/2017بتاريخ  666امعات رقم جامعة اإلسكككككككككندريةف وقلا وفجمل قرار اىلل األعلى لل 

 2018لعام  56جملل جامعة اإلسكندرية رقم 

 .حدة املكتبة الرقميةو خدماتيستفيد من باحث املستفيد: هو كل  .2

عزيز تمن مهامها ف جلامعةرئيل اجلنة مشكككككككككككككلة بقرار من  اخالقيات البحث العلمي باجلامعة:جلنة  .3

تعلقة بامللكية    ومحاية حقوق الباحثني امل    لعلميا مبادئ النزاهة األكادميية ومقاومة ظاهرة االنتحال         

 .الفكرية

اىلل و حص النزاهة األكادميية باجلامعة        فاملخالفة: هي كل ما خيالف أنظمة ولوائح وتعليمات            .4

 األعلى لل امعات.

 .املنصوص عليه يف هذه الالئحةو ضد املخالفالصادر  اجلزاءالعقوبة: هي  .5

 ليه الالئحة.احلكم: هو القرار الصادر ضد املخالف طبقًا ملا تنص ع .6

 :املادة الثانية

 :يلي إىل ماهذه الالئحة  تهدف

 فيما خيص النزاهة األكادميية. من وحدة املكتبة الرقمية املستفيدينضبط سلوك  .1

 ىل توقيع العقوبات.املستفيدين باألخطاء واملخالفات اليت تؤدي إ إعالم .2

فيمككا  دة املكتبككة الرقميككةوحككة واللوائح املعمول بهككا يف ألنظمككيف حككالككة ةككالفككة ا العقوبككات بكك التعريف .3

 خيص النزاهة األكادميية.

 :املادة الثالثة

يف خالل باألحكام الواردة مع عدم اإلف دة املكتبة الرقميةوح مسككتفيد من خدماتكل خيضككع هذه الالئحة 

لل األعلى لل امعات اىالتنفيذية وقرارات  الئحتهوقانون تنظيم اجلامعات يف أي قانون آخرف وخاصكككككككككككة 

 دميية.فيما خيص النزاهة األكاجملل اجلامعةف وقرارات 
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 :املادة الرابعة

 نة أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.جلاجلهة املختصة بتطبيجمل أحكام هذه الالئحة هي 

 املخالفات  :الثانيالفصل 

 :اخلامسةاملادة 

على و األكادميية فحص النزاهةالف أنظمة ولوائح ُيعاقب بالعقوبات الواردة يف املادة الثامنة كل مسككككتفيد خي

 وجه اخلصوص ما يلي:

غري  ًاأو إتباع طرق الرقمية وحدة املكتبة ها أو تعتمدها تصككككككككككدراليت جمل واألوراق الرمسيةالوثائ التعديل يف .1

 .مشروعة للحصول عليها

 ألشكال.ادميية واالنتحال العلمي بأي شكل من انظام فحص النزاهة األك يف التالعب وأالتحايل  .2

 ية.بالبيانات الواردة يف إقرار النزاهة العلماإلخالل  .3

 :)الصالحية( السادسةاملادة 

لعلمية ثالثة أو إفادة فحص موضككككككوعات املخططات ا امعيةللرسككككككائل اجل مدة صككككككالحية إفادة النزاهة العلمية

م إعادة ف ويته املدةبعد انقضككككككككاء هذ ل والل ان العلميةوال يعتد بها عند تقدميها للم ال فشككككككككهور فقط ال غري

 عند التقدم لوحدة املكتبة الرقمية مرة أخرى.فحص ال

 :)القواعد اإلجرائية( السابعةاملادة 

رر وحدة املكتبة الرقمية ف حتأحباثه أو رسكككككككككائله العلميةحص عند ف النزاهة األكادميية قواعدالف خيكل من 

لتوصكككككككككككككية بالعقوبة لدراسكككككككككككككة املخالفة والعلمي باجلامعة ًيرفع إىل جلنة أخالقيات البحث ا باملخالفة تقريرًا

 املناسبة.

  العقوبات التأديبية :الثالثالفصل 

 :الثامنةاملادة 

 :هي لنزاهة األكادمييةاقواعد خيالف  بجمل على كل منالعقوبات اليت تط

 .كتابة والتوقيع على التعهد اخلطيالتنبيه  .1

 .اإلنذار خطيًا .2
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ول على إفادة رح للمقرر/ الدورة التدريبية واحلصككككككككككمقرر/ دورة تدريبية وقلا يف أقرب طاجتياز الطالب  .3

 .ةف دون احتساب املدة من صالحية املقررات الدراسيمنها

احتسكككاب املدة من  ة أخالقيات البحث العلمي باجلامعةف دونتقررها جلنتأخري خترج الطالب املخالف ملدة  .4

 .صالحية املقررات الدراسية

 إلغاء قيد الطالب نهائيًا. .5

 :)التظلمات( التاسعةاملادة 

ئب رئيل اجلامعة لشكك ون إىل نا ف ويرفع التظلماجلامعة أيام من اسككتالم قرار جملل سككبعةتظلم خالل ال جيوز

يف هذه ر الل نة ويعترب قرا فيه لبتلث العلمي الدراسككككككككات العليا والبحو ف لعرضككككككككه على جلنة أخالقيات البح

 .قرارًا نهائيًا احلالة

 املادة العاشرة:

املكتبة  ة وحدما تصككككككككككدره و النزاهة العلميةبأنظمة ولوائح  الذي يتذرع جبهله املسككككككككككتفيدمن العقوبة ال يعفى 

وعلى الصكككفحات  لميةعلى موقع اجلامعة والكليات واملعاهد الع الالئحة نشكككر ف على أن يتممن تعليمات الرقمية

 .ماالجتماعية التابعة ه

 تاميةاخلحكام األ :الرابعالفصل 

 :عشر احلاديةاملادة 

بإبالغ  بالكلية ت العلياالدراسكا لبف وتقوم إدارة شكؤون  حتفظ القرارات الصكادرة بالعقوبات التأديبية يف ملف الطا 

 .رهصدو فور الباحثالقرار الصادر بالعقوبة إىل 

 :عشر الثانيةاملادة 

 .ها جلامعةايبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرار جملل 

 :عشر الثالثةاملادة 

 .بهذا الشأنسبجمل صدورها  تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات


