
     

 
 

 
 

 

 לחינוך פקולטה
  המכון האקדמי הערבי לחינוך

 كلية التربية
 المعهد االكاديمي العربي للتربية

 

Beit Berl College 

 الكلية االكاديمية بيت بيرل
 

1 

0December 21, 2016 
 

 نموذج تصريح -نزاهة في تقديم أألبحاث 

تربي لالستقامة الشخصية واألكاديمية، إن الكلية األكاديمية بيت بيرل كمؤسسة تعمل بمجال إعداد معلمين ومربين، تطمح أن 

إن البحث األكاديمي يهدف للتعبير عن املعرفة، . ونتيجة لهذا الهدف، نحن نرى أهمية قصوى للحرص على السلوكيات العلمية

 مهارات وقدرات شخصية، لذا يتوجب على الطلبة في الكلية، الحرص على القواعد التالية: 

ة املقدمة، جميعها ثمرة نتاج شخص ي للطالب الذي يقدمها، وهو املسؤول الوحيد  تقديم دراسة فردية: إن الدراس .1

 لجميع ما ورد فيها من كتابة.

تقديم دراسة جماعية: إن الدراسة املقدمة، جميعها ثمرة نتاج مشترك للطالب الذين قدموها، وهم املسؤولون  .2

 الوحيدون لجميع ما ورد فيها من كتابة.

صياغة ذاتية، ولدى االعتماد على املصادر يجب االشارة بشكل واضح الى هذه املصادر وفق قواعد يجب صياغة الدراسة  .3

 الكتابة االكاديمية في الدراسة نفسها والقائمة البيبلوغرافية.

 ال يمكن تقديم دراسة قد أعدت بواسطة مصدر أو عامل خارجي. .4

 قدمت في املساق.ال يمكن تقديم دراسة مشابهة، أو مشابهة للدراسة التي  .5

يشكل انتهاكا خطيرا لقواعد السلوك العلمي وقانون/ قاعدة التعليم، والطالب الذي نسخ، شراء أو إعادة استخدام الدراسة،  

 .ُيكشف  تتخذ ضده اجراءات طاعة

سية ائية، أو حلقة دراابتغاء منع سوء تفاهم باملوضوع، نطلب منك التوقيغ على التصريح التالي. هذا التصريح يرفق بكل دراسة نه

 )سمنريون( املقدم من قبلك. بدون التصريح ال تفحص الدراسة، وال تحظى بتقويم ورصد العالمة.

 ________________________________ هوية رقم ______________________       أنا

ّصلت أعاله. أيضا أ أصرح بهذا بأن الدراسة التي قدمتها، هي ثمرة نتاج ذاتي، 
ُ
 صرح بانهوهي وفق قواعد نزاهة تقديم األبحاث التي ف

معروف لي بأن تقديم دراسة والتي قسم منها أو كلها قد نسخت من دراسة أخرى، لي أو لطالب آخر، أو من عامل آخر أيا كان، 

 .والذي لم يشر اليه في إطار الدراسة املقدمة من قبلي، يعتبر بمثابة انتهاك طاعة

 __________________________ : تاريخ

 __________________________ : توقيع

 

 
  


