
 نظام الشرف
 فھم لنظام الشرف، بما في ذلك:عند االلتحاق بالجامعة أن یكونوا على درایة و  الطلبةجمیع بیفترض 

 .من النظام الغرض ♣
 معنى المصطلحات المستخدمة؛ ♣
 لیات واإلجراءاتومسؤالالقواعد،  ♣

 VCU Honor Systemیرجى زیارة الموقع اإللكتروني للمزید من المعلومات 
 

 سیاسة والغرضال -شرف النظام 
ف كتشااالھیئة طالبیة متنوعة. البحث ولنجاح الفكري واألكادیمي بتحقیق ال  )VCUQATARفي قطر (جامعة فرجینیا كومنولث تلتزم 

عمل بما یكل من الطالب وأعضاء ھیئة التدریس، والموظفین عالمیا مشاركة صحة اإلنسان؛ و ویطورالمعرفة ویلھم اإلبداع،  الذي یتقدم
 والتعاون،واإلنجاز ، المسؤولیةالقیم األساسیة للجامعة ھي عات. وسعیا لتحقیق ھذه األھداف، فإن حیاة األفراد والمجتمعلى تغییر 

 والحریة، واالبتكار، والخدمة، والتنوع، والنزاھة.

ي ب سواء فنجاح الطالتعزیز المعرفة وجامعة فرجینیا كومنولث أن الصدق والحقیقة والنزاھة ھي القیم المركزیة لمھمتھا في  تدرك
را من نموذجا مصغالذي یعد وفي مجتمع الجامعة  التخرجبعد ون إلیھ عودالذي سیجامعة فرجینیا كومنولث ، أو الذي سیدخلھ طلبة العالم 

احترام وانسجام. وبالتالي، بھذا المجتمع أن یزدھر أردنا للشرف إذا لمؤسسة ال بد من وجود للتعلم، المكرس مجتمع ھذا الھذا العالم. في 
یجب على جمیع أعضاء مجتمع الجامعة أن یتصرفوا وفقا ألعلى معاییر النزاھة األكادیمیة، واألخالق، والنزاھة في جمیع األوقات. قد 

 برامج مھنیة. یتم تطبیق معاییر إضافیة من النزاھة األكادیمیة والمھنیة بما یتفق مع ھذا النظام للطالب في

 :علىالشرف مرتبة نظام  یعملللثقة في المجتمع األكادیمي بأكملھ، عمیق خیانة األمانة األكادیمیة ھو انتھاك 

 مع خیانة األمانة األكادیمیة.فیھا ال یتم التسامح ھي بیئة جامعة فرجینیا كومنولث  -
ة على الطالب اآلخرین من خالل سوء غیر عادلعلى أي مزایا منع أي طالب من الحصول أو محاولة الحصول،  -

  السلوك األكادیمي.
 .االلتزام بھ من جمیع أعضاء مجتمع الجامعة المتوقعتحدید ما یشكل سوء السلوك األكادیمي والسلوك  -
 مرتبة الشرف. ونظام بالوعي نشر مركزي وتعلیمي زرع نظام  -
 األكادیمیة من خالل االعتراف بأن:النزاھة بالتمسك نحو في أعضاء مجتمع الجامعة المسؤولیة  غرس -

 ألمانة.لال یوجد أي موقف محاید عند حدوث خیانة  ♣
 قبول خیانة األمانة األكادیمیة لیس عمال محایدا.المباالة أو  ♣
 الفشل في اتخاذ إجراء ینتقص من مجتمع الثقة. و ♣
اص أشختقدیم عمل خطیرة تماما كجریمة یعد تمثیل عمل اآلخرین باعتبارھا ملكا لھم بن یخرالتعمد بالسماح لآل ♣

 .آخرین باسمك.
 
 



واالستقامة عبر المقررات سوء السلوك األكادیمي لضمان االتساق حدث یشتبھ بكل تقریر عن  الضروري جدا أن یتم تقدیم من 
المتكررة، والحمایة من ادعاءات ال حقوق إجراءات التقاضي السلیمة، واالستجابة المناسبة لسوء السلوك األكادیمي واإلدارات، وفقا ل

 أساس لھا من سوء السلوك.
 كما ھو موضح أدناه:ونظام الشرف األفعال التالیة من سوء السلوك األكادیمي  یمنع
 االنتحال ♣
 الغش ♣
 الكذب ♣
 سرقةال ♣
 تسھیلال ♣

 

ومعالجة اآلثار المترتبة على سوء السلوك في ، ومنع تكرار سوء السلوك، طرح األسئلةنظام الشرف إلنھاء سوء السلوك في  سعىی
 مجتمع الجامعة.

 قبل المدرب:من یتم إعفائھا بصورة خاصة أكادیمیة ما لم أي تدریبات أو امتحان وورقة كل  على التعھدینطبق 

 جامعةفي لنظام الشرف  امتثل، وأتعھد بأن في أداء ھذه المھمةغیر مصرح بھا أعد بشرفي بأن ال أقوم بإعطاء أو تلقي أي مساعدات "
 فرجینیا كومنولث."

 .في وجود أو عدم وجود بیان التعھد الذي وقعھ الطالب  إعفاء الطالب من متطلبات نظام الشرفیجب أن ال یتم 
ذلك  يلطالب والموظفین، أو أعضاء ھیئة التدریس، بما فبحق اعدم االمتثال لمتطلبات نظام الشرف قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة 

جامعة فرجینیا كومنولث بیئة خالیة من االنتقام. یحظر االنتقام من أي شخص یجلب الیھا االھتمام بحسن تدعم طرد أو إنھاء الخدمة. ال
 الدولة.ن قانو، أو یشارك في التحقیق من قبل سیاسة جامعة فرجینیا كومنولث وفقا للقانون االتحادي ویاسؤاال توضیح أو یطرحنیة، 

  

 مزید من المعلومات حول نظام الشرف لل
 الغرض. ♣
 معنى المصطلحات المستخدمة؛ ♣
 المسؤولیات واإلجراءاتوالقواعد،  ♣

 

 system-http://www.qatar.vcu.edu/students/honor.یرجى زیارة الموقع اإللكتورني 
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