
 

 

  

 ميثاق النزاهة األكاديمية 

النزاهه االكاديمية تعتبر من الواجبات التي يجب على الجميع التمسك بها وهي متوقعة من جميع مرتادي موقع مركز 

للتدريب وترتكز القيم االكاديمية على مفهوم الصدق واالمانة واملثابرة واحترام الجهود الفكرية للفرد  إصرار وطموح 

للتدريب من مدربين ومدربات ومتدربين من كال الجنسين إصرار وطموح  واملجتمع؛ ويجب على جميع منتسبي موقع مركز 

 في وجه من يحاول الغش أو   موحإصرار وط التمسك بهذة املسؤولية وتعزيز هذة القيمة. ومركز 
ً
للتدريب يقف صامدا

 التزوير أو أي إنتهاك لحقوق النزاهة االكاديمة في التدريب االلكتروني.

  

 للتدريب: إصرار وطموح بنود ميثاق النزاهة األكاديمية ملركز 

 السالمية. االلتزام بالقيم االسالمية ومنها الصدق واالمانة واالبتعاد عن ما يخالف الشريعة ا .1

 االلتزام باحترام االعراف والتقاليد الوطنية واالبتعاد عن كل ما يخالفها. .2

االطالع على التعليمات الخاصة بالتدريب االلكتورني والحرص على التحصيل املعرفي بكل صدق وامانة  .3

 وإخالص. 

بة لتحقيق الهدف االساس ي  الحرص على حضور الدورات االلكترونية بصفة شخصية لتحقيق املعرفة املطلو  .4

 من التدريب وهو رفع املستوى املعرفي للمتدرب.

االطالع على نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية في اململكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم   .5

وفهم    1428/   3/   8/ وتاريخ  هـ والذي تمت املصادقة عليه بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم م 1428/  3/   7وتاريخ  79

 العقوبات املتعلقة بالجرائم املعلوماتية أو املخالفات الرقمية. 

 التحلي باألمانة العلمية والنزاهة األكاديمية في التدريب االلكتروني. .6

 الحرص على إستخدام االجهزة اللوحية ذات الجودة العالية لتحقيق الهدف من التدريب االلكتروني. .7

م استخدام الشبكات العامة في حضور الدورات االلكترونية ملا لها من خطر على امن املعلومات واختراق  عد .8

 االجهزة.

 ينصح باستخدام شبكات االنترنت االرضية فائقة السرعة اثناء حضور الدورات التدريبية.  .9

  

 للتدريب:إصرار وطموح  االجراءات والعقوبات ملوجه مخالفات النزاهة االكاديمية في مركز 

 إشعار املتدرب املخالف باملخافة لسرعة تصحيح وضعه.  .1

 حرمان املتدرب املتمادي في مخالفات النزهة األكاديمية من فرص التدريب لدى املركز.  .2

من املتدرب املخالف للمرة الثالثة )املركز الوطني للتعليم  إشعار الجهات املختصة بالسلوك الخاطئ  .3

 االلكتروني + املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي( التخاذ ما يرونه مناسبا بحق املخالف. 

عدم منح املتدرب الذي يبت مخالفته للتدريب االلكتروني شهادة حضور الدورة وعدم إرسالها ملنصة منار   .4

 بموجب محضر يعد في ذلك من قبل املركز. للتدريب 

 


