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 قائمة الروابط:

 

 الجولة االفرتاضية:رابط  -
https://delgate.kfu.edu.sa/vrview-master/index.html 

 رابط األدلة اإلرشادية: -
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/gate.aspx 

 

 رابط خدمة التحقق من نسبة االقتباس: -
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/ithenticate-service.aspx 

 

 :التحقق من نسبة االقتباسالستخدام خدمة الدليل اإلرشادي  -
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-
giude.pdf   

https://delgate.kfu.edu.sa/vrview-master/index.html
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/gate.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/ithenticate-service.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-giude.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-giude.pdf
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 مقدمة
 

التزام الطالب بالقيم األدبية الراقية وباألمانة التعليمية عن النزاهة األكاديمية يعرب مصطلح 
التحدث والتشاور عىل أنظمة النزاهة يف ويشمل ذلك  تحقيقاً لنجاحه األكاديمي بشكل مسؤول.

يف االختبارات، أو التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعض، وإجراء األبحاث الدراسية، وعدم الغش 
 تكليف اآلخرين بإجراء األنشطة اإللكرتونية نيابة عنهم.

برامج التعلم اإللكرتوني التعليم والتعلم يف نظام جزء أسايس من وتعد النزاهة األكاديمية 
وتتوقع الجامعة من طالبها االلتزام باملعايري املقبولة من والتعليم عن بعد يف جامعة امللك فيصل، 

 ية األكاديمية والنزاهة.املصداق

برامج عىل تحقيق النزاهة األكاديمية يف  هذا وتعمل عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد
 (عىل سبيل املثال وليس الحرص): التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد عن طريق

 للطلبة الجدد واإلرشاد التوجيه تقديم •
 .منع الغش •
 .التحقيق يف الغش •
 نسبة االقتباس لألبحاث. التحقق من •
 .اإلبالغ عن الرسوب بسبب الغياب •
 .احرتام حقوق امللكية الفكرية •
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 تقديم التوجیه واإلرشاد للطلبة الجدد
عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد عىل تقديم التوجيه واإلرشاد للطالب الجدد  صتحر

 د، ويتم ذلك عن طريق الوسائل التالية، وهما:امللتحق� بربامج التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بع

 الجولة االفرتاضية -أ
 األدلة اإلرشادية -ب
 ورش التدريب االفرتاضية -ج

 

 أ. الجولة االفرتاضية
التعرف عىل جامعة امللك فيصل، وأخذ فكرة  عىلتساعد بوابة الجولة االفرتاضية الطالب الجدد 

حية عن مكوناتها وأقسامها وإداراتها املختلفة، بشكل مصور وحي، ليتنقل ب� مبانيها، ويتحرك 
يف حرمها، ويتنقل ب� مرافقها، وكأنه موجود بها بشكل فعيل، وتغنيه هذه الجولة عن القدوم 

 امجها.إىل الجامعة بشكل فعيل قبل االلتحاق بأي من بر

 رابط الجولة االفرتاضية:

https://delgate.kfu.edu.sa/vrview-master/index.html 

 

  

https://delgate.kfu.edu.sa/vrview-master/index.html
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 الطالب: بوابة الجولة االفرتاضية تظهر عمادة شؤون 1رسم توضيحي 

 
  :  بوابة الجولة االفرتاضية تظهر  املكتبة املركزية2رسم توضيحي 
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 ب. األدلة اإلرشادية
توفر بوابة األدلة اإلرشادية رشح مفصل للطلبة الجدد عن كيفية تسجيل املقررات، والدخول 

ث بياناتهم، والتسجيل عىل األنظمة عليها، والتعامل مع مكوناتها، باإلضافة إىل كيفية تحدي
 اإللكرتونية للدراسة.  

 رابط األدلة اإلرشادية:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/gate.aspx 

 
 : بوابة األدلة اإلرشادية3رسم توضيحي 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/gate.aspx
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 منع الغش
 إجراءات التحقق من درجات األنشطةأ. 

تعتمد عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد نموذج متميز ملتابعة أداء وأنشطة الطلبة عىل 
األنظمة اإللكرتونية من خالل عدة إجراءات إلكرتونية باستخدام أنظمة عاملية متخصصة، وأنظمة 

م تطويرها خصيصا داخل الجامعة لهذه الغاية، لتعمل وبشكل متكامل لتقديم تقارير إلكرتونية ت
 حول متابعة الطلبة وضبط املخالف� للضوابط الدراسية املعتمدة يف الجامعة. 

لتحديد األماكن  Google Mapsتستخدم الجامعة نظام تحديد املواقع عىل خرائط جوجل  -١
ولهم عىل األنظمة اإللكرتونية، ويتم تسجيل ذلك التي يستخدم فيه الطالب صالحيات دخ

 يف قواعد بيانات للرجوع إليها عند اللزوم.
تسجل العمادة جميع بيانات شبكة اإلنرتنت املتاحة التي يستخدمها الطلبة للدخول عىل  -٢

األنظمة اإللكرتونية، وتتحقق حال دخول الطالب من مكان آخر غري املستخدم منه، 
 جبات بدال منهم.ااملكاتب لتؤدي األنشطة والو الذين يلجؤون إىل وتكشف بذلك الطالب

تمت إضافة رمز التوثيق لصالحيات الدخول عىل األنظمة اإللكرتونية من خالل الهاتف  -٣
الجوال املسجل للطالب، حيث يطلب النظام من الطالب أثناء عملية تسجيل الدخول 

عىل الدخول عىل النظام ومن ثم يتم املوافقة عىل تسجيل مكان تواجده كرشط للموافقة 
 إرسال رسالة رمز التفعيل عىل جوال الطالب.

يتم رصد جميع املناقشات غري الفعالة والتي ال تمت إىل موضوع النقاش بعالقة، أو  -٤
) ليقوم أستاذ املقرر بخصم NLPالنصوص غري املقروءة، من خالل برامج مبنية بتقنيات (

 درجاتها.
خ واللصق عىل بوابات األعمال الفصلية، وفحص األعمال الفصلية ة النسيتم منع خاصي -٥

 املتكررة غري املبنية عىل جهود شخصية من الطلبة واتخاذ ما يلزم حيالها.
يتم متابعة ورصد دخول الطلبة عىل األنظمة اإللكرتونية وتسجيل وقت حضور  -٦

 املحارضات كاملة.
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 إجراءات ما قبل االختبارب. 
 ) دقيقة.٤٠االختبارات واستقبال الطالب قبل بدء الفرتة األوىل بـ (يتم فتح مراكز  -
من بدايته وال يسمح للطلبة  ثالث� دقيقةال يسمح للطلبة بدخول االختبار بعد ميض  -

 بالخروج من االختبار قبل ميض نصف ساعة من بدايته.
 

 إجراءات أثناء االختبارج. 
األكياس البالستيكية ومن ثم وضعها تحت يطلب من الطلبة وضع جميع الجواالت يف  -

الكريس، ويف حال تم ضبط طالب وبحوزته جوال يعترب رشوع يف الغش حتى ولو لم يتم 
 استخدام الجوال، أما يف حال استخدام الجوال فيعترب حالة غش.

 

 إجراءات ضبط والتحقیق في واقعة غش
 يطلب املراقب من الطالب تسليم ورقتي اإلجابة واألسئلة. -١
يف حال امتنع الطالب عن تسليم ورقتي اإلجابة واألسئلة، يتم التواصل مع مرشف املركز  -٢

 التخاذ الالزم.
تعبئة نموذج محرض الضبط وذلك باإلجابة عىل جميع األسئلة والتوقيع عليه من قبل  -٣

 املراقب الذي ضبط حالة الغش، ومراقب آخر ومرشف املركز.
 الطالب ويوقع الطالب عىل إجابة كل سؤال.تعبئة نموذج محرض التحقيق من قبل  -٤
إرسال هذه النماذج فوريًا عرب أيقونة "التحقق من إجراءات الغش" ليقوم املنسق املختص  -٥

 بتدقيقها وضمان توفر جميع املستندات الالزمة.
بعد موافقة املنسق املختص عىل هذه املستندات يتم إرسالها مع اإلرساليات اليومية  -٦

 تب عليه "حالة غش".وتوضع يف ظرف يك
 :إرفاق دليل اإلدانة -٧

إذا كان الغش باستخدام الجوال فيتم فتح الجوال عىل الدليل وتصويره وإلزام  •
 الطالب بالتوقيع عىل الصورة.

إذا كان الغش باستخدام أي من األجهزة الذكية فيتم تصويرها ويوقع الطالب عىل  •
 الصورة.
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ة فيجب عىل املرشف التأكد من كتابة ذلك إذا امتنع الطالب عن تسليم دليل اإلدان •
 يف املحرض.

يف حال رفض الطالب الجلوس للتحقيق يتم االطالع عىل جدول اختبارات الطالب لتحديد  -٨
 التايل:

إذا كان لدى الطالب اختبار قادم فيتم تحديد يوم االختبار التايل الستكمال  -أ
ب استدعاء للتحقيق ثم إجراءات التحقيق وذلك من خالل تسليم الطالب املعني طل

 التحقيق مع الطالب يف يوم االختبار التايل.
إذا لم يكن هناك اختبارات قادمة للطالب فيتم اإلشارة يف محرض الضبط إىل رفض  -ب

 الطالب الجلوس للتحقيق.
يف حالة رفض الطالب الجلوس للتحقيق، يتم توجيه استدعاء للطالب للحضور  -ج

 ملقر الجامعة للجلوس للتحقيق.
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  : صورة ملحرض ضبط واقعة غش4رسم توضيحي 



سیاسات وقوانین النزاھة األكاديمیة

۱۳ 

التحقق من نسبة االقتباس لألبحاث
تستخدم عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد برامج التحقق من نسبة 

االقتباس )iTenticate(، لفحص األبحاث واملشاريع املقدمة من الطالب، وتحديد نسبة 
االقتباسات املوجودة بها، ووضع نسبة معيارية لقبول األعمال املقدمة من الطالب. 

تمنح العمادة للطالب صالحية استخدام برنامج تصفح نسبة االقتباس من خالل موقع العمادة. 

حيث يتم إرسال رسالة تفعيل حساب نظام ithenticate عىل الربيد االلكرتوني الجامعي 
للطالب، وتحتوي هذه الرسالة عىل اسم املستخدم وكلمة املرور املطلوب� للدخول عىل نظام 

االقتباس ithenticate من خالل موقع العمادة. 

ويقوم برنامج تصفح نسبة االقتباس بمساعدة الطالب عىل التحقق من نسبة االقتباس يف 
األبحاث ومشاريع التخرج للتخصصات املختلفة، قبل تسليم البحث/املرشوع، وفقاً لنسبة 

االقتباس املسموح بها واملعلنة عىل موقع املقرر يف نظام إدارة التعلم اإللكرتوني.

وتوفر الجامعة للطالب دليًال إرشاديا الستخدام الخدمة من خالل الرابط التايل: 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-
Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-giude.pdf 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-giude.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Documents/instructions_pdf/ithenticate-giude.pdf
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 : أيقونة خدمة قياس نسبة االقتباس لألبحاث واملشاريع5رسم توضيحي 



 

 

 سیاسات وقوانین النزاھة األكاديمیة

 

۱٥ 

 
 : رشح خدمة قياس نسبة االقتباس لألبحاث واملشاريع للطالب6رسم توضيحي 
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۱٦ 

 اإلبالغ عن الرسوب بسبب الغیاب
متابعة ورصد دخول الطلبة عىل األنظمة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد بتقوم عمادة  -

تم رصد املقررات التي دخل عليها ويوتسجيل وقت حضور املحارضات كاملة،  اإللكرتونية
، ويتم ذلك بشكل والنشاط الذي قام به يف هذا املقرر وتحديد الوقت املستغرق لهذا النشاط

 .اإللكرتونية إلكرتوني عن طريق األنظمة
تقوم األنظمة برصد وتسجيل الحضور والغياب يف املحارضات املسجلة واملحتوى،  -

 واملحارضات املبارشة، والواجبات والتمارين واملناقشات يف منتديات الحوار.
 يرصد الحضور والغياب أسبوعيا. -
 .إدارة التعلمعالن الحضور والغياب أسبوعيا عىل نظام إيتم  -
يف موقع املقرر من خالل الرابط للطالب تعالم عن الحضور والغياب ستوفري خدمة اال -

 .إدارة التعلماملخصص لذلك عىل نظام 
 لحضور والغياب للمدرس أسبوعياً التخاذ اإلجراءات الالزمة.ايتم إرسال تقارير وكشف  -
 .من دخول االختبار النهائي تجاوز نسبة الغياب املسموح بها يؤدي إىل الحرمان -
متابعة نشاط/أداء الطلبة عىل األنظمة اإللكرتونية من خالل أنظمة متابعة متوفر يتم  -

 .إضافة إىل استحداث وتطوير أنظمة برمجية يتم تطويرها يف العمادة لهذا الغرض
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