القنصلية العامة لدولة الكويت
المكتب الثقافي الكويتي
لوس أنجلوس

عدم األمانة األكاديمية
عزيزى الطالب/الطالبة ،
أن وزارة التعليم العالى تتوقع منك أن تكون محمود السيرة والسلوك وأن تحافظ على سمعة بلدك فى الخارج
وأن تلتزم بقواعد ولوائح وزارة التعليم العالى وأن تحترم نظم ولوائح الجامعة اوالكلية التى تدرس بها.
أن وزارة التعليم العالى فى الواليات المتحدة األمريكية تأخذ موضوع خيانة األمانة األكاديمية على محمل
الجدية والتى يكون لها عواقب وخيمة مثل تجميد الدراسة او الفصل من الجامعة اوالكلية.
ماهى عدم األمانة األكاديمية ؟
عدم األمانة األكاديمية تحدث عندما يقوم الطالب/الطالبة عمدا بمحاولة الغش او سرقة بعض أعمال شخص
آخر (اقتباس) او محاولة مساعدة طالب بكتابة نفس االجابات.

-

الغش  :عندما يقوم الطالب بعدم اتباع إرشادات المعلم بشأن الواجبات المكلف بها ومنها:
عمل نسخ من إمتحانات او واجبات.
إستخدام مواد أكاديمية مساعدة (مثل اآللة الحاسبة – التليفون  -الجداول الدورية) بدون موافقة المعلم.
السماح لطالب آخر بعمل االمتحان او التقييم باالنابة عنك.
مشاركة إجابات أو أعمال مع طالب آخر بدون موافقة المعلم.
إستخدام بيانات شخص آخر بدون موافقه منه.
تغيير درجات الواجب.

سرقة بعض األعمال (االقتباس)  :وذ لك عندما يقوم الطلب بسرقة او اقتباس بعض األعمال او

الكلمات او األفكار والتى تخص شخص آخر وتقديمها للمعلم على انها مجهوده الشخصى ومنها:
تقديم أفكار او أعمال شخص آخر على انها مجهوده الذاتى.
تقديم بعض الكتابات او األفكار او الكلمات فى الواجب المكلف به بدون توضيح مصدر هذه االعمال.
إستخدام معلومات شخصية لطرف آخر إلستكمال الواجب بدون أخذ موافقة هذا الشخص.
تلفيق بعض اإلجابات او توليف معلومات من بيانات موجودة وذكرها فى الواجب المكلف به

الطالب/الطالبة.


عدم األمانة األكاديمية تتضمن مساعدة طالب آخر ومنها:
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القيام بعمل إمتحان باالنابة عن طالب آخر ( أن تحل محل طالب آخر فى عمل اإلمتحان).
السماح لطالب آخر بأخذ نسخة من بعض إجاباتك.

أن معظم أساتذه الجامعة على دراية ان الطالب يقومون بمشاركة أعمالهم حيث أن معظم الواجبات تتم
إلكترونيا ً عن طريق الكمبيوتر ولذلك يقوم األساتذه بإستخدام برامج مختلفة وتطبيقات فى اإلنترنت لمعرفة ما
إذا كان الواجب المقدم به سرقة او اقتباس لبعض أفكار اآلخرين ام ال.
عندما تقدم الواجب وبه بعض االعمال المقتبسة من مصادر آخرى عليك ان توضح هذه المصادر وتكتبها فى
األوراق المقدمة للمعلم حتى تتفادى الوقوع فى عدم األمانة األكاديمية  ،وهذه المصادر هى :
Tips on how to avoid plagiarism : https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01
Modern Language Association : www.mla.org
American Psychological Association : www.apastyl.org
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