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اً أیضمنع یُ .امتالك أو شرب المشروبات الكحولیة، شراء21تحت سن لبةللطیمنع •
.21تحت سن ي شخص ألالكحول توفیر 21للطلبة فوق سن 

.غیر المشروعةرات المخدّ أو بیع ستخدام إ، متالكإبةال ینبغي للطل•
ي حال یمنع على الطلبة تسجیل المحاضرات الجامعیة أو اإلجتماعات الجامعیة إالَ ف•

.  اإلجتماعُمنسق ُسمح لھم ذلك من قِبل البروفیسور أو 
أو سرقة ممتلكات الجامعة أو ممتلكاتإستخدام للطلبة إتالف، سوء یُسمح ال •

.  اآلخرین
.ةوحول المباني الجامعیداخلوذلك یشمل الجامعة في حرم بالتدخین سمح یُ ال •
.  یةالوالیة والقوانین الحكوم/مراسیم المدینةإتّباع یتوقع على جمیع الطلبة •

معاییر السلوكملخص 
Conduct Code Highlights
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التأخیررات،المحاضخاللعالیةوأصواتضوضاءصنع:مثال.التعلیمیةالبیئةتشویشلطلبةلینبغيال•
.إذنبدونمتكررةوبصفةمراراً التحدثأوللمحاضرةالمحددالوقتمنأبكرالخروجأوالمستمر

.الجامعةفيخطرةموادأوأسلحةاستخدامأوإمتالكالطلبةعلىباتاً منعیمنع•

.علیھااإلعتداءوعدماآلخرینخصوصیةإحترامالطلبةجمیععلىینبغي•

نوعأيقطریعنأواالنترنتشبكة،اإللكترونيالبریدخاللمنإماَ اآلخرینمضایقةالطلبةعلىیمنع•
.المطاردةمن

انكإن.)الشخصھذامنإذن(اآلخرطرفالموافقةدونجنسيتصالباالمبادرةالطلبةعلىینبغيال•
.بھالمبادرةمسموحغیروضعأیضاً ذلكیعتبرمخدراتأوالكحولتأثیرتحتاآلخرشخصال

www.oregonstate.edu/studentconduct/code/index.php  الموقعھذا على واعد الجامعة األخالقیةقاالطالع على كامل یرجى

القواعد األخالقیةملخص 
Conduct Code Highlights
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الواجبات الدراسیھعند القیام بالصدق إظھار األمانة ویرجى من الطلبة 

مساعدة شخص ، أو جھدك الخاصأنھ على یناآلخرعمل استخدام ھي : الدراسیةالخیانة تعریف 
. آخر القیام بذلك

تلف في أنحاء األمانة األكادیمة مختعریف قد یكون.  النُظم والتعامل بصدقاحترام من الطلبة توقعی
.العرضي ھذا توضیح المخالفات التالیة فقامت جامعة والیة أورقُن بالسبب ولھذا. العالم المختلفة

:ىتحتوي علاألكادیمیة  الخیانة 

إلختالقاوالتآمر والعبثالغش، االنتحال، 

الطالبة مع /سیستنتج عنھ إجتماع الطالبواجبات منزلیة من قراءة وكتابة =الخیانة األكادیمیة وضعفيجدتَ وُ نإ: األولىلحادثة ا
.الطالبة/یة وسینتج عن ذلك إنشاء سجل تأدیبي للطالبالدراسالسلوك مكتب 

.الفصل الكلّي من جامعة والیة أورقُنوضع خیانة أكادیمیة للمرة الثانیة  سینتج عنھ في إذا وجدت : الثانیةالحادثة

األمانة األكادیمیة
Academic Integrity
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یعتبر و. مواد ومعلومات دراسیة غیر مصّرح إستخدامھااستخدام یعّرف الغش بمحاولة
.ھذا نوع من الخداع  حیث یقوم الطالب بتحریف وإنتساب العمل للذات

:یقع الغش تحت الفئات التالیة ولكن لیس محصور بھا فقط
.عمل غیر مصّرح بھوتصویرأطباعھ •
.اتالواجبالقصیرة أو االختبارات ،االمتحاناتأثناء خرین اآلالتعاون مع •
.ممنوعھاستخدام أي أجھزة إلكترونیة •
.واجبات منزلیةأو للحصول على اختبار أو اإلرتشاء دفع ال•
.لتغییر نتیجة اختبارأو اإلرتشاء دفع ال•
.عالمات دراسیةوسیلة خادعة لكسب ة أیّ استخدام •

شّ ـــالغ
Cheating
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واجبتقدیمإعادةأو،ُصنعكمنكأنھاآخرشخصفكارأأوكلماتمیتقدھواالنتحال
.آخرلصفبھقُمت

:فقطبھامحصورلیسولكنالتالیةالفئاتتحتاإلنتحالیقع

.مناسبةمرجعیةدونمنشورةغیرموادیشملوذلكآخرشخصعملنسخ•
,MLA)اآلخرینحقائقأونظریاتآراء،أفكار،كلمات،تقدیم• APA)دون

شبكةمنمعلوماتنقل/نسخأوشخصكانسواءالصحیحللمصدرإسنادھا
.اإلنترنت

.لوحدكجھدككأنھوتقدیمھبمشروعخریناآلمعالتعاون•

االنتحال
Plagiarism
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.األكادیمیةاألمانةخیانةجریمةارتكابعلىآخرشخصمساندةأومساعدةھوالتآمرمعنى

:فقطبھامحصورلیسولكنالتالیةالفئاتتحتالتآمریقع

.آخرلشخصاختباربالقیام•
.أخرىلُسبأوأيالمتوفرةاإللكترونیةاألجھزةطریقعنسواءآخرلشخصالحضورتوقیع•
.آخرلشخصٍ المفروضةالواجباتمنجزءأوكلببیعالقیامأوآخرطالبواجباتحل•
.بكالخاصةالمنزلیةالواجباتنسخأومتحاناخاللنسخالآخرلشخصالسماح•

اآلخرونیقومالبحیثوالواجباتاإلمتحاناتأوراقمنبكمخاصھوماكلحمایةمسؤولیتكمأنھا
.بنسخھا

رــالتآم
Assisting

7



.والوثائقتقییم أداة الالعبث ھو تغییر أو التدخل في 

:فقطتحت الفئات التالیة ولكن لیس محصور بھا العبث یقع 

.المصّححة أو االمتحاناتالدروس المفروضة جابات إتغییر •
.العالمةتسجیلأن تم أو االمتحانات بعد لدروس المفروضةاإجابات على إضافة •
سبیل فعلى . بعد أن قام المسؤول بالتصدیق والتوقیع علیھمستندتغییر أي من المعلومات في •

.تمام الخدمةإالتصدیق على الحضور أو ساعات : المثال

بثـَ الع
Tampering
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.صحیحةغیر معلومات اختراع تزویر أوھوإلختالقا

:تحت الفئات التالیة ولكن لیس محصور بھا فقطاإلختالق یقع 

.حثیةببیانات ألیفت•
.المعلوماتأو المبالغة في ختراع اال•
.وھمیةمراجع غیر صحیحة أو قائمة إعداد •

اإلختالق
Fabrication
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)Waldo Hall 102مبنى والدو(مركز النجاح األكادیمي 

.التدریب األكادیمي•
.نصائح دراسیة•
.تعلیمات إضافیة وتجمعات دراسیة•

)Waldo Hall 123والدومبنى (مركز الكتابة 

.مرحلة من المشروع الكتابيالمساعدة في مھمة الكتابة في أي•
.شبكة اإلنترنتعلى الكتابة بمختبر یمكن للطالب عرض مشروع تحت اإلجراء •

) B-008 Kerr Administrationالرئیسيالمبنى اإلداري -كیِر (الِمَھنیة الخدمات 

.تحضیر المقابلة والسیرة الذاتیة•
.التدریب والتوظیففُرص •

موارد الجامعة
Campus Resources

10



)Snell Hall 500مبنى ِسنل(اإلستشارة النفسیة خدمات 
اإلستشارات الفردیة•
اإلستشارات الجماعیة •
.المنتجع الذھني، منطقة اإلسترخاء•

)Plageman201مبنى بلیدجمن(یة الصحّ خدمات الطلبة 
.خدمات التوعیة والعالج الصّحي•
یة، الصینیة، الطالب بترجمة باللغة العربصّحة خدمات الطلبة الصحیة نظرة عامة لشئون یوفّر موقع •

.الیابانیة، الكوریة والروسیة

)  A200 Kerr Administrationالمبنى اإلداري الرئیسي -مبنى ِكیر (الخاّصة اإلحتیاجات ذوي خدمات 
.  الراحةبل یؤّمن لھم سُ للطلبة الحاملین وثائق ذوي اإلحتیاجات الخاصة كل ما یُوَفر من أن التأّكد •



)135Snell Hallمبنى ِسنل (ASOSU-مكتب اإلستشارة القانونیة
:  خارجة عن النطاق الجامعيإستشارة قانونیة مّجانیة للشئون ال

.نزاعات ما بین الُمستأجر والُمؤّجر•
.شئون خاصة باإلصابات الشخصیة وشئون التأمین•
.قضایا اإلئتمان ومشاكل الُمستھلك•
.إّتھامات جنائیة أو مخالفات المرور•
.أمور تخص الوصایا والتوكیل العام•

)133Snell Hallمبنى ِسنل (– ASOSUمكتب الدفاع 
: اإلطار الجامعي مّجانیة في شئون النزاعات والمسائل في إستشارة 

.مظالم وطعن الطلبة، بما في ذلك نداءات خیانة األمانة األكادیمیة•
.مراجعة السلوكالُمّتھمین خالل إجراء مساعدة الطلبة •
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سوف یتاح ھذا الكتّیب بشكل سھل حسب الطلب
أو اإلتصال بـــــالرجاء مراسلت 
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