جامعة نورثرن آيوا (شمال آيول)
برنامج الثقافة واللغة اإلنكلٌزٌة المكثفة
تنبيه حول االنتحال\الغش
برنامج الثقافة واللغة اإلنكليزية المكثفة
جامعة نورثرن آيوا
ٌُعد تقدٌم عمل ٌعود لغٌرك وكأنه عملك من دون الذكر الصحٌح للمصدر انتحالاٌ .مكن أن ٌحدث انتحال فً أي
عمل مكتوب أو عرض شفهً ٌتعلق بتقٌٌم لك مقابل إعطائك عالمة .كما أن اللجوء إلى مساعدة الغٌر خالل اختبار
أو امتحان موجز أو أي تقٌٌم آخر من دون موافقة األستاذ ٌُعد غشا ا .إن النتحال والغش عمالن ٌدلن على عدم
الصدق األكادٌمً وجنح خطٌرة فً البٌئة األكادٌمٌة األمٌركٌة .أدناه تجد وصفا ا لالنتحال أو الغش الذي قمت به،
باإلضافة إلى العواقب.
إسم الطالب__________________

تارٌخ الٌوم ______________________

الصف________________ ربٌع  1ربٌع  2صٌف خرٌف 1

خرٌف 2

السنة

وصف للفرض أو العمل__________________________________________ :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف لالنتحال أو الغش الذي ارتكبه الطالب (أذكر تارٌخ الحادثة) واإلجراء الذي اتخذه األستاذ (لكل عملٌ ،مكن
إرفاق وصف مطبوع ونسخة من عمل الطالب:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ٌناقش األساتذة النتحال والغش فً الصف وٌنبهون الطالب إزاءهم .إذا تبٌن أنك ارتكبت النتحال أو الغش ،ستتم
معاقبتك بالطرق التالٌة تبعا ا للعواقب .على األستاذ أن ٌضع عالمة حسب النوع أدناه:
 ارتكب الطالب عمالا صغرٌا ا من النتحال أو الغش فً عمله\عملها فً الصف .تتضمن األعمال الصغرٌة:
نسخ القلٌل من الجمل من النص من دون ذكر المصدر ،النظر إلى ورقة الزمٌل بجانبك ،الهمس إلى
اآلخرٌن والقٌام بإشارات إلى الغٌر خالل المتحان .قد ٌنتج عن هذه األعمال تحذٌر و\أو اجتماع مع
األستاذ.
 ارتكب الطالب عمالا صغرٌا ا من النتحال أو الغش للمرة الثانٌة فً عمله\عملها للصف أو اختبار فً
الصف أو ارتكب عمالا خطٌراا من النتحال أو الغش .تتضمن األعمال الخطٌرة :نسخ أو شراء مقال أو
وظٌفة أخرى وتقدٌمها على أنها لك ،الحصول واستخدام مواد غٌر مسموح بها (ورقٌة أو إلكترونٌة) أو

المساعدة (الشفهٌة) خالل الختبار ،أو الحصول على مساعدة كبٌرة من الزمالء أو غٌر الزمالء فً
اختبار .قد ٌنتج عن هذه األعمال عالمة راسبة للوظٌفة أو الختبار ذات الصلة.
 ارتكب الطالب عمالا صغرٌا ا من النتحال أو الغش للمرة الثالثة فً عمله\عملها للصف أو ارتكب عمالا
خطٌراا جداا من النتحال أو الغش .تتضمن األعمال الخطٌرة جداا :تنظٌم اآلخرٌن من أجل الغش أو
النتحال ،أو تزوٌد اآلخرٌن بنسخ من المتحانات أو المقالت أو مواد الختبار .قد ٌنتج عنها عالمة راسبة
فً الصف أو الطرد من برنامج الثقافة واللغة اإلنكلٌزٌة المكثفة.
مالحظة المدٌر_____________________________________________________ :

مالحظة إلى األستاذ :النسخة األصلٌة تبقى بٌد المدٌر فً ملف الطالب الدائم من أجل وضع عالمة علٌها فً حال ضرورة اتخاذ إجراء
فً هذه المادة .أما النتحال أو الغش الموثق فً صفوف أخرى فتتطلب استمارة جدٌدةٌ .ستلم الطالب نسخة فً كل مرة اس ُتخدمت فٌها
الستمارة أو تم تعلٌمها.

