تعهد المدارس بااللتزام بالنزاهة األكاديمية وحقوق الملكية الفكرية والنشر
 -1النزاهة األكاديمية:
تتعهد إدارة مدارس المكتشف العالمية بااللتزام بالنزاهة في جميع التعامالت من كل منسوبي المدرسة ،حيث تٌركز قيم
النزاهة األكاديمية في المدرسة على الصدق و احترام الجهود الفكرية لألفراد و ينبغي من كل منسوبي المدرسة التمسك
بهذه المسؤولية وتعزيز هذه القيم.
كما تتعهد إدارة مدارس المكتشف العالمية بعدم السماح مطلقا بالغش والتزوير واالنتحال أو أي انتهاك آخر لقانون
النزاهة األكاديمية وحقوق الملكية الفكرية و قواعد النشر فيما يلي:
• الغش في األنشطة أو الواجبات أو االختبارات االلكترونية.
• االحتيال أو تلفيق المعلومات في أي عمل أكاديمي إلكتروني.
• االنتحال األكاديمي باستخدام عمل االخرين ونسبه للطالب نفسه أو تقديم نشاط أو واجب او اختبار عن اآلخرين.
• الحصول أو تقديم المساعدة غير المصرح بها في االختبارات أو أي عمل أكاديمي آخر.
 -2المحتوى وحقوق الملكية الفكرية في بيئة التعلم اإللكتروني:
•
•
•
•

تمتلك المدرسة رسميا ً جميع حقوق المحتوى اإللكتروني الذي يتم تطويره في المدرسة ،إال في حالة االستخدام
التجاري لهذا المحتوى فتكون الحقوق حسب االتفاق بين المدرسة والمطور.
تتعهد المدرسة بالتزام عضو هيئة التدريس في تطويره و استخدامه للمحتوى اإللكتروني بقوانين حقوق الملكية
 ،وتعتبر هذه المادة إخال ًء لمسؤولية المدرسة من أي تبعات قانونية ناتجة عن أي خرق لحقوق الملكية.
يتعهد عضو هيئة التدريس عند إستخدامه لمحتوى تعليمي مفتوح الحقوق باإلشارة إلى مصادر المحتوى.
يتحمل عضو هيئة التدريس كامل المسؤولية عند إضافة أي محتوى غير مسموح أو عند إستخدامه ألنظمة
وأدوات التعلم اإللكتروني خارج إطار ما وضعت له.

 -3حقوق النشر في بيئة التعلم اإللكتروني:
من أجل الحفاظ على هوية المدرسة واالستفادة التامة من المحتوى فى خدمة المجتمع ككل وخدمة أغراض المدرسة
األكاديمية و العلمية تتعهد المدرسة باإللتزام بما يلي:
• عدم نشر محتوى يتعرض لألشخاص والجهات والمؤسسات بالطعن أو االنتقاص أو السب أو التشهير.
• عدم نشر البرامج ذات حقوق النشر أو العالمات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية بصفة غير قانونية.
• يمنع إقتباس اي محتوى محمي بحقوق النشر إال بعد الموافقة من المصدر.
• يمنع المدح أو اإلشادة أو الترويج أو التصويب أو الدعم لكل فكر منحرف ورموزه.
• يمنع وضع روابط لمواقع أخرى مخالفة للشرع ،أو يقصد بها اإلضرار باألمن الوطني.
• يمنع وضع أي صورة خادشة للحياء أو مخالفة لتعاليم الدين ،أو أي صور تؤذي النفوس.
• يح ظر نشر جميع أنواع المحتوى و التعليقات التي تؤجج الطائفية ،والعنصرية ،والقبلية ،والمناطقية بجميع
أشكالها وصورها.
• ال يحق ألي أحد نشر دعاية لمنتج تجاري أو غيره دون الحصول على موافقة خطية من إدارة المدرسة.
• ال يجوز استخدام أي أسماء أو شعارات تخص المدرسة دون إذن مسبق.
• يلتزم عضو هيئة التدريس بأخذ موافقة الطالب قبل نشر أي من أعمال أو نقاشات الطالب خارج المقرر وذلك
من خالل نموذج اإلذن باالستخدام الذي يطرح في المقرر اإللكتروني و يعبأ من قبل الطالب.
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