
 

 والملكية الفكرية   سياسة النزاهة األكاديمية 

 

التزام   منصة سماء تتعهد   لنزاهة األكاديمية   ب   منسوبيها في جميع تعامالتهم بالصدق وسياسة ا

العمل    منصة سماءو احترام الجهود الفكرية لألفراد و ينبغي على جميع منسوبي    والملكية الفكرية 

لنجا وتحقيق    المنصة للرفع من مستوى  السياسة  وفق هذه   ، و تعتبر هذه السياسة جزءًا    حمعايير ا

 .لمنصة سماء من شروط استخدام الموقع اإللكتروني  

 

 النزاهة األكاديمية سياسة  

 مفهوم النزاهة األكاديمية: 

التي تقوم بها. ل  تعني "النزاهة األكاديمية" إظهار ودعم أعلى درجات النزاهة والصدق في جميع األعما
هذا يعني القيام بعملك الخاص وليس الغش، وعدم تقديم عمل اآلخرين على أنه عملك. النزاهة تشمل 

بالمعايير المقبولة من المصداقية  النزاهة في الكالم والبحث والكتابة والتزام المت درب والمدرب 
 األكاديمية.

 

من شروط استخدام   السياسة جزءًا  ال تسمح مطلقًا بأي    منصة سماءحيث أن  سماء.    منصةتعتبر هذه 
، وإن أَي المنصةانتهاك لهذه السياسة ويجب على المستخدم التقيد بها خالل استخدامه وممارساته عبر  

لسياسة   واللوائح   هةالنزاانتهاك  واألنظمة  العامة  باآلداب  اإلخالل  شأنه  من  المستخدم  من  يصدر 
والتعليمات أو القيام بسلوك محظور ومخالف لنظام الجرائم المعلوماتية أو نظام التزوير أو أنظمة ولوائح 

اإلجراءا المستخدم واتخاذ  لمحاسبة  العامة في المملكة العربية السعودية، سيؤدي  والقواعد  ت  التدريب 
 الالزمة لتطبيق العقوبة حسب األنظمة واللوائح ذات العالقة.



 

 الغير مسموح بها:  لالنتهاكاتعلى سبيل المثال ال الحصر ، 

o االلكترونية  الغش في األنشطة أو الواجبات أو االختبارات. 
o   االنتحال األكاديمي باستخدام عمل االخرين ونسبه للطالب نفسه أو تقديم نشاط أو واجب او

 بار عن اآلخرين.اخت
o  ( أو أي عمل واإللكترونيةالحصول أو تقديم المساعدة غير المصرح بها في االختبارات )الورقية

 آخر.

المذكورة سابقًا، فإنه يقع على المخالف في منصة سماء   النزاهةو في حالة ارتكاب أي مخالفة لسياسة 
 العقوبات التالية:

 االختبار:عند القيام بالغش في وقت  

o .اعتبار المتدرب راسبًا في مادة االختبار 
o .الحرمان من التسجيل في الدورات القادمة 

 عند انتحال هوية مستخدم للدخول على نظام التعلم اإللكتروني للقيام باألعمال التدريبية:

o .)مراجعة سلوك المتدرب مع إرفاق األدلة )إن وجدت 
o   قبل تنفيذه، مثال ذلك: )خصم درجات من أعمال البرنامج  يتم إشعار المتدرب باإلجراء التأديبي

 (.فقط التدريبي  والنشاط المشاركة  درجة التدريبي أو خصم
o الحفاظ على سرية الحالة. 

 

 

 



 

 سياسة الملكية الفكرية 

و   الملكية الفكرية والالئحة التنفيذية والتعليمات ذات العالقة  لنظام حماية  منصة سماءضع تخ

النصوص والرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات )المحتويات( والتصاميم وغيرها من  يشمل 

المواد، حيث تصنف برمجيات الموقع على أنها مصنفات أصلية حسب النظام، كما يجب على  

فيما يتعلق بحقوق النسخ والنشر طبًقا لنظام الملكية   تهاأن يكونوا على دراية بسياس  هامستخدمي

 .للوائح التنفيذية والتعليمات ذات العالقة ، مع مراعاة االستخدام النظامي لهذه النسخالفكرية و ا

هذه المنصة وجميع ما تتضمن عليه ملك لشركة تطوير لتقنيات التعليم ومقرها في المملكة 

العربية السعودية والتي تحتفظ بجميع حقوق الملكية الفكرية للمنصة ومحتوياتها والتي تعد محمية 

كامل بموجب األنظمة السعودية المتعلقة بحقوق النشر والعالمات التجارية وحقوق الملكية بال

 الفكرية المختلفة وغيرها من األنظمة السعودية.

 شروط استخدام المحتوى

تخولك منصة سماء بمشاهدة وتحميل نسخة من المادة المنشورة على المنصة الستخدامك  

. هذه اإلجازة باستخدام المنصة ال تعتبر بأي شكل من  الخاص فقط و ليس لألغراض التجارية

األشكال نقل ملكية عين أو نقل ملكية منفعة أو التنازل عن أو إحالة المادة المنشورة من خالل 

منصة سماء أو عن المنصة نفسها أو أي حق من حقوق المنصة. و باستخدامك لمنصة سماء  

 ا يلي:للتدريب اإللكتروني، فإنك تقر بااللتزام بم

بتأجير أو إعارة أو   • استخدام منصة سماء بنفسك وحدك فقط و ال يحق لك بيع أو بإستئجار أو 

التنازل عن أو إحالة المنصة أو أي من المعلومات التي تحتوي عليها أو أي حق من حقوقك  

عليها في هذا اإلتفاق ألي جهة آخرى.   المنصوص 



 

علومات التي توجد في المنصة أو تلك التي يتم ال يحق لك أن تحيل إلى الغير أي جزء من الم •

عليها من خالل المنصة وال يحق لك تخزينها لديك إال بعد حصولك على إذن   تداولها أو الحصول 

 من منصة سماء.

المحافظة على جميع حقوق الطبع و العالمة التجارية و جميع إشعارات الملكية التي تحتويها  •

 .المادة األصلية في أي نسخة منها

في المنصة محمية بموجب حقوق النشر، وال يجوز نسخها أو استغاللها بأية   • الرسومات والصور 

 طريقة كانت، دون موافقة مسبقة من إدارة منصة سماء.  

ال يحق لك بيع، تعديل، إعادة إنتاج، عرض، توزيع، تحويل، نشر، ترخيص أو إنشاء أعمال مشتقة   •

 ء.  من أي مادة أو محتوى تحتويه منصة سما

 

 

 سياسة الحضور 

o -  على جميع المتدربين االلتزام بالحضور المنتظم في الوقت المحدد يومًيا والمشاركة في
والذي يعد أمر مهم لضمان االستفادة من   االعتياديةالفصول الدراسية سواًء االفتراضية أو  

 على أفضل النتائج.  والحصولالعملية التدريبية 
o -   وفي حال تجاوز المتدرب    الدراسية،صول  الف  من %75 عن يقل ال ما حضورالمتدربين على

)االفتراضية أو االعتيادية( خالل البرنامج   نسبة الغياب المسموح بها في الفصول الدراسية 
التدريبي، قد يؤدي ذلك إلى استبعاده من البرنامج التدريبي أو حرمانه من دخول االمتحان النهائي  

 )إن وجد(.



 

o -  االعتيادي، حيث أن  علمًا أن احتساب المتزامن )الفصول االفتراضية( يعادل الحضور  الحضور 
 ساعات مجمل من  ٪25 الحد األدنى من تقديم ساعات الحضور المتزامن يجب ان ال يقل عن

 .المقرر
o -   سبوعيااُيقاس حضور المتدربين في الفصول الدراسية االفتراضية يوميا وُتقاس مشاركاتهم 

 على األقل، والتي يمكن توثيقها بأحد الطرق التالية أو جميعها:
o إن وجد(. إتمام االختبارات القصيرة( 
o  المناقشة  جلسات  حضور. 
o  المهام  إنجاز/  تقديم. 
o .التفاعل مع الُمدرب 
o - متدرًبا كحد أعلى،   35 به من المتدربين في الفصول الدراسية االفتراضية هو موحالعدد المس

يزيد العدد بنسبة  بناًء على: ٪25 ويمكن أن 
o  الدورة نوع. 
o .الدراسية االفتراضية  عدد األنشطة والتفاعالت في الفصول 

o .الدراسية االفتراضية  قدرة المدرب وخبرته في تقديم الدورات الفصول 

متوافقة مع جميع شاشات  وهيأنظمة تشغيلها   باختالفمختلف أنواع األجهزة المنصة تدعم 

 األجهزة بما فيها األجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

 

 

 


