
 

االلتـزام بتحقيـــق النزاهـــة األكاديمية فــي بيئــة التعـــليــم اإللـكتــرونـي مثــــل 
 منــــع الغـــش وانتحـــال الهــويــــة 

بالنزاهة األكاديمية ويعمل على توفير بيئة تحقق أعلى مستويات  معهد آيتانا العالي للتدريب   (    /https://www.itanasa.com      )   موقع يهتم 

بين    النزاهة األكاديمية العملية التعليمية وتشجيعا على تحقيق األمانة ونشر القيم  الغش    واملدربين   املتدربين في سبيل تطوير  ) منع  وأهمها 

اقبة الهوية الشخصية للمتدربين ملنع    انتحال الهوية أو التعدي على حقوق امللكية الفكرية للغير ( ومر

 :   عبر املوقع   تجاه املحتوى املقدم  سياسة النزاهة األكاديميةأوال:  

 يمتلك املوقع جميع حقوق املحتوى اإللكتروني الذي يتم تقديمه عبر املوقع في شكل دورات تدريبية 

 يلتزم املدرب في تقديمه للمحتوى بعدم االقتباس أو التعدي على أية حقوق ملكية فكرية للغير .  .1

 يلتزم املدرب باإلشارة الي املصادر التي تلقى منها املحتوى .  .2

يتحمل املدرب كامل املسئولية عن اضافة او تقديم محتوى غير مسموح أو غير مطابق ألنظمة التعليم اإللكتروني أو يتضمن تعدي   .3

 حقوق الغير .     على 

 .   حصريةملكية تامة و   للموقع   هو محتوى مملوك   بأن امللكية الفكرية للمقرر اإللكتروني الذي يتم تقديمه عبر املوقع   كما ُيقر املدرب.4

 الهوية: هوية املتدربين ومنع الغش وانتحال  للتحقق من سياسة النزاهة األكاديمية تجاه املتدربينثانيا: 

ائح والقواعد التنظيمية التي     يوجه املوقع املتدربين إلى عدم ممارسة تصرفات من شأنها اإلخالل بنزاهتهم أو بميثاق املوقع  وااللتزام باللو

 الجهات املختصة لتنظيم عمل التدريب االلكتروني عن بعد تصدرها 

 لتحقق من هوية املتدربين   العالي للتدريب آيتانامعهد التي يستخدمها   اإلجراءات 

عند الدخول للمنصة يستلزم تفعيل التحقق بخطوتين عن طريق امللف  تحقق بخطوتين: إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور. بعد ذلك،   •

كما هو موضح في الفيديو االرشادي والدليل    التعريفي لكل مستخدم وذلك عن طريق ارسال رمز على البريد االلكتروني 

                  االرشادي 

vimeo.com/641457705/c8f03a7d3dhttps:// 

     

املتدرب للمؤسسة العامة للتدريب التقني لتقوم بمطابقتها والتحقق من هوية املستفيد عبر استخدام    بيانات  بإرسال  قوم املعهد ي •

 وتسجيله في النظام . الهوية الوطنية

مع املحافظة   الشخص ي لكل مستفيد بر املنصة التدريبية ويرسل له عبر بريد اإللكتروني بعد عملية التسجيل يصدر حساب لكل مستفيد ع  •

 على سرية الحساب . 

 

 

https://www.itanasa.com/
https://vimeo.com/641457705/c8f03a7d3d


 

 ملنع الغش :    التي يستخدمها معهد آيتانا العالي للتدريب إلجراءاتا 

 

سنتبع    اعمال تقدم ومع ذلك في حال توفر اختبار فإن  أييه ال تحتوي على اختبارات وال  قديم دورات تطوير على ت  املنصةيقتصر  ) 

   ة (: السياسة التالي

 حظر الرجوع للسؤال السابق  •

 . عرض سؤال واحد فقط على الشاشة •

 ورات واضفنا اختبارات (الغش في حال استحدثنا نظام الد الكتشاف)كم نتعهد بتوفير الية 

 
 :   في حالة مخالفة سياسة النزاهة األكاديمية  آيتانا العالي للتدريبمعهد التي يستخدمها   اإلجراءات 

 . وقع امل  عدم السماح للطالب املخالفين للسياسة باستخدام •

 . النزاهة األكاديمية ملوقع  عدم تقديم شهادات للمتدرب/ـة املخالفين لسياسة •


