
 

 

حارالنزاهة األكاديمية بجامعة ص    Sohar University Academic Integrity 

 كاديميضبط السلوك األ
حار بقواعد النزاهة األكاديمية والسلوك تلتزم جامعة ص  

وتتبنى سياسة عدم األخالقي واحترام مبادئ الملكية الفكرية، 
التسامح فيما يتعلق بالمخالفات األكاديمية؛ لذلك يجب أن ي ظهر 
جميع طلبة الجامعة أقصى درجات المصداقية والمسؤولية في 
جميع أنشطتهم. كما يقع على عاتق الطالب مسؤولية معرفة 

ستفسار ئ النزاهة األكاديمية من خالل االجميع ما يخالف مباد
 المرشد األكاديمي. من منسق المقرر أو

 .بصرامة األكاديمي السلوك بشأن الجامعة لوائح تطبيق سيتم

Academic Dishonesty and Misconduct 
There is no tolerance at Sohar University for academic 
dishonesty and misconduct. The university expects all 
students to conduct themselves with dignity and to 
maintain high standards of responsible citizenship. It is 
the student’s responsibility to address any questions 
regarding what might constitute academic misconduct 
to the course coordinator or academic advisor for further 
clarification. 
University Regulations on academic misconduct will be 
strictly enforced. 
 

للنزاهة األكاديمية،  ا  بر أي شكل من أشكال االنتحال خرقعتي  
لذلك يجب أن تكون  حار؛ويتعامل معه بجدية في جامعة ص  

وقام جميع األعمال المقدمة ملكية خاصة لصاحبها، و
 .تعاون غير مصرح بهأو إنتاجها دون مساعدة الطالب ب

Any form of plagiarism is deemed a breach of academic 
integrity and dealt with seriously by SU. Therefore, all 
work submitted must be the sole property of its creator 
and produced without the aid of unsanctioned materials 
or collaboration. 
 

 األخرى، يعتبر حقوق الطبع والنشر والتشريعات انتهاكإن 
ؤدي إلى إجراءات تأديبية بما في سلوكا  غير صحيح، وقد ي

. أو إنهاء خدمة الموظفين/المسؤولية الشخصية وتحمل ذلك 
الطلبة، وقد مع  تحقيقاليؤدي ذلك إلى البدء في د كما ق

 معينة.يؤدي ذلك إلى إصدار عقوبات 

Breaches of the copyright policy and legislation may be 
deemed an act of misconduct which may lead to 
disciplinary proceedings including personal liability 
and/or termination of staff and may initiate a misconduct 
investigation of a student which could led to a specific 
penalty. 

 
 ة، عند:الكبيراألكاديمية المخالفة تعتبر 
 نسخ أجزاء من الواجبات من طلبة آخرين 
 نسخ المعلومات من االنترنت أو أي مكان آخر ،

المراجع أو  ذكرمشاريع دون بهدف إنجاز ال
 .قتباسات المستخدمةإلى االشارة اإل

 

 ـة في التقييم )ينال عالمة صفر(./العقوبة: رسوب الطالب
 

 
Where an academic offence is deemed Significant: 

 copying portions of an assignment from other 
students, or 

 copying information from the web or elsewhere 
for projects without referencing or citations. 

 
Penalty: Failure in the assessment (0 marks). 

ألي تقييم ذو وزن  الخطيرةاألكاديمية المخالفة تعتبر 
 ، عند:وأكثر %40نسبي 
  في مشروع السنة األخيرة  سرقة أدبيةاكتشاف

 كعدم كتابة المراجع أو االقتباسات المستخدمة.
 

 عالمة صفر(.مقرر الدراسي )ينال العقوبة: الرسوب في ال
 

Where an academic offence is deemed Serious for 
any assessment weight 40% and above: 

 lack of referencing or citation in a final year 
project where plagiarism is detected. 

 
Penalty: Failure in the course (Mark 0 in the course). 

 ، عند:ةالجسيم األكاديمية المخالفةتعتبر 
  أو السماح لشخص ما شخصية شخص ما، انتحال

 شخصيتك في اإلمتحانبانتحال 
  استخدام طرف آخر لكتابة مشاريع السنة األخيرة

 .أو أي مهام أخرى
 

الجامعة لفترة زمنية محددة  منـة /فصل الطالب: العقوبة
من  ا  نهائي الطالب/ـة فصلسنة دراسية واحدة( أو  )مثال  

عالمة على  ، يحصل الطالب/ـةفي الحالتينوالجامعة. 
درسها في الفصل الدراسي يصفر في كل المقررات التي 

 الذي ارتكبت فيه المخالفة.

Where an academic offence is deemed Grave: 

 impersonating, or allowing someone to 
impersonate you, in an examination 

 using third parties to create final year projects or 
other assignments. 

 
Penalty: Suspension from the University for a set period 
(e.g. one year); or permanent expulsion from the 
University; both with 0 grades in all courses in the 
semester of the offence. 
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