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Academic Integrity 

 

In keeping with our Mission, Core Values, and best practices in governance policies in 

international schools, the JIS Board of Directors has adopted an Academic Integrity 

Policy that will help guide our school toward safer, more effective, and clearer practices 

to safeguard the academic honesty and integrity of our students. 

This important set of guidelines helps us to work systematically to assure the ethical 

behavior of our students.  

Academic Integrity Principles 

Just like in an in-person classroom, any work that is submitted for credit should be 

individual, original, and free from unearned advantage: 

 Individual 

o Work should be completed without assistance and represent the product 

of the student’s own efforts. It should be made clear when someone else’s 

ideas, data, or words are used. 

 Original 

o All assignments should be newly created for the subjects that are being 

taken. 

 Free from Unearned Advantage 

o Students should not receive any aids or extensions that other students in 

the class do not have access to. 

It is vitally important to protect and maintain academic integrity in an online 

environment. 
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Guidelines for ethical and acceptable use of technology for e-Learning 

In general, acceptable use requires efficient, ethical, and legal utilization of all technology 

resources. 

 

1. Expectations 

 

a. All users are expected to follow existing copyright laws as defined by the Kingdom of 

Saudi Arabia law. Students who use the intellectual property of others must pay 

attention to the portion limits and distribution allowed under the Laws of Fair Use; this 

includes citing the owner of the work. 

 

b. Laws of Fair Use: This means that, any copying of copyrighted material used for a 

reason, such as to comment upon, criticize, or imitate a copyrighted work; can be done 

Without permission from the copyright owner. 

 

c. Students are expected to notify a staff member whenever they come across 

information or messages that are inappropriate, dangerous, threatening, or make them 

feel uncomfortable. 

 

d. Students who identify or know about a security problem are expected to convey the 

Details to their teacher without discussing it with other students. 

 

2. Acceptable Use Guidelines Computer On-Line Services 

A. General Guidelines 

(1) Students will have access to all available forms of electronic media and 

communication which is in support of education and research and in support of the 

educational goals and objectives of JIS. 

 

 (2) Students are responsible for their ethical and educational use of the computer on-

line services in JIS. 

(3) All policies and restrictions of the JIS computer on-line services must be followed. 

(4) Access to the JIS computer on-line services is a privilege and not a right. Each 

Employee, student, and/or parent will be required to sign the Acceptable Use Policy 

Agreement Sheet and adhere to the Acceptable Use Guidelines in order to be granted 

Access to JIS computer on-line services. 

 

(5) The use of any JIS computer on-line services must be in support of education and 
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Research and in support of the educational goals and objectives of JIS. 

 

(6) When placing, removing, or restricting access to specific databases or other JIS 

Computer on-line services, school officials shall apply the same criteria of educational 

Suitability used for other education resources. 

 

(7) Transmission of any material which is in violation of the law is prohibited. This 

Includes, but is not limited to: confidential information, copyrighted material, 

threatening or obscene material, and computer viruses. 

 

(8) Any attempt to alter data, the configuration of a computer, or the files of another 

user without the consent of the individual, campus administrator, or technology 

administrator, will be considered an act of vandalism and subject to disciplinary action 

in accordance with the JIS Student Code on Conduct. 

(9) Any parent wishing to restrict their children's access to any JIS computer on-line 

Services will provide this restriction request in writing. Parents will assume 

responsibility for imposing restrictions only on their own children. 

 

b. Network Etiquette 

(1) Be polite. 

(2) Use appropriate language. 

(3) Do not reveal any personal data (i.e. home address, phone number, phone numbers 

of other people). 

(4) Remember that the other users of the JIS computer on-line services and other 

networks are human beings whose culture, language, and humor have different points 

of reference from your own. 

c. E-Mail 

(1) E-mail should be used for educational or administrative purposes only. 

(2) E-mail transmissions, stored data, transmitted data, or any other use of the JIS 

Computer on-line services by students, employees, or any other user shall not be 

Considered confidential and may be monitored at any time by designated staff to 

ensure 

Appropriate use. 

 

(3) All e-mail and all contents are property of JIS. 
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4. Consequences 

The student in whose name a system account and/or computer hardware is issued will 

be responsible at all times for its appropriate use. Noncompliance with the guidelines 

published here in the Student Code of Conduct may result in suspension or termination 

of technology privileges, and disciplinary actions. Use or possession of hacking 

software is strictly prohibited and violators will be subject to consequences of the Code 

of Conduct. Violations of applicable Kingdom of Saudi Arabia law, will result in 

criminal prosecution, as well as disciplinary actions by JIS.  Electronic mail, network 

usage, and all stored files shall not be considered confidential and may be monitored at 

any time by designated JIS staff to ensure appropriate use. JIS cooperates fully with 

Kingdom of Saudi Arabia officials in any investigation concerning or relating to 

violations of computer crime laws. Contents of e-mail and network communications are 

governed by Kingdom of Saudi Arabia law and proper authorities will be given access 

to their content. 

 

5. Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability 

JIS makes no warranties of any kind, whether expressed or implied, including, without 

Limitation, those of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to 

Any of the Internet services provided by JIS, including any information obtained 

through the Internet. This limitation of liability includes loss of data, service delays or 

Interruptions, and is in addition to any other limitations of liability as may be provided 

by law. JIS specifically denies any responsibility for the accuracy or quality of 

information obtained through JIS Internet Access and E-mail services, or for access or 

receipt by Users of inappropriate content. Use of any information obtained through 

Internet Access and Email services is at the Participant and User's own risk. 

 

6. Indemnification 

Students and their parents or guardians agree to indemnify and hold JIS, and their 

Affiliates, officers, agents, or other partners, and employees, harmless from any claim or 

Demand, including reasonable attorneys' fees, due to or arising out of use or misuse of 

Internet Access by the User, or arising from any User's violation of these Acceptable Use 

Guidelines. 
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 النزاهة األكاديمية

 

 JISتماشياً مع رسالتنا ، والقيم األساسية ، وأفضل الممارسات في سياسات الحوكمة في المدارس الدولية ، اعتمد مجلس إدارة 

سياسة النزاهة األكاديمية التي ستساعد في توجيه مدرستنا نحو ممارسات أكثر أمانًا وفعالية ووضوًحا للحفاظ على النزاهة 

األكاديمية ونزاهة طالبنا.تساعدنا هذه المجموعة المهمة من اإلرشادات على العمل بشكل منهجي لضمان السلوك األخالقي 

 لطالبنا.

 

  : األكاديميةمبادئ النزاهة 

 
تماًما كما هو الحال في الفصل الدراسي الشخصي ، يجب أن يكون أي عمل يتم تقديمه للحصول على ائتمان فرديًا وأصليًا وخاليًا 

 من المزايا غير المكتسبة:
 يفرد •

أو بيانات أو كلمات يجب أن يكتمل العمل دون مساعدة ويمثل نتاج جهود الطالب الخاصة. يجب توضيحها عند استخدام أفكار  

 شخص آخر.
 أصلي •

 يجب إنشاء جميع الواجبات حديثًا للموضوعات التي يتم أخذها.

 
 . خالية من المزايا غير المكتسبة• 

 
 يجب أال يتلقى الطالب أي مساعدات أو ملحقات ال يستطيع الطالب اآلخرون في الفصل الوصول إليها.

 األكاديمية والحفاظ عليها في بيئة اإلنترنت.من األهمية بمكان حماية النزاهة 

 
بشكل عام ، يتطلب االستخدام المقبول استخداًما فعااًل وأخالقيًا  إرشادات لالستخدام األخالقي والمقبول لتكنولوجيا التعلم اإللكتروني

 وقانونيًا لجميع موارد التكنولوجيا.

 

 : . التوقعات1

 
قانون المملكة العربية السعودية.  قوانين حقوق النشر الحالية على النحو المحدد من قبل مملكة أ. يُتوقع من جميع المستخدمين اتباع

يجب على الطالب الذين يستخدمون الملكية الفكرية لآلخرين االنتباه إلى حدود الحصص والتوزيع المسموح به بموجب قوانين 

 االستخدام العادل ؛ وهذا يشمل نقال عن صاحب العمل.

 
نين االستخدام العادل: هذا يعني أن أي نسخ لمواد محمية بحقوق الطبع والنشر مستخدمة لسبب ما ، مثل التعليق على عمل ب. قوا

 بدون إذن من صاحب حقوق النشر. محمي بحقوق الطبع والنشر أو انتقاده أو تقليده ؛ قابل للتنفيذ

 
ات أو رسائل غير مناسبة أو خطيرة أو مهددة أو تجعلهم يشعرون ج. يُتوقع من الطالب إخطار أحد الموظفين كلما صادفوا معلوم

 بعدم االرتياح.

 
التفاصيل لمعلمهم دون مناقشتها مع الطالب  د. من المتوقع أن يقوم الطالب الذين يتعرفون على مشكلة أمنية أو يعرفون عنها بنقل

 اآلخرين.

 

 اإلنترنتإرشادات االستخدام المقبول خدمات الكمبيوتر عبر . 2
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 أ. إرشادات عامة

( سيتمكن الطالب من الوصول إلى جميع أشكال الوسائط اإللكترونية واالتصاالت المتاحة والتي تدعم التعليم والبحث وتدعم 1)

 .JISاألهداف والغايات التعليمية لـ 

 .JIS( يتحمل الطالب مسؤولية استخدامهم األخالقي والتعليمي لخدمات الكمبيوتر عبر اإلنترنت في 2) 

 الحاسوبية عبر اإلنترنت. JIS( يجب اتباع جميع السياسات والقيود الخاصة بخدمات 3)

الموظف و / أو الطالب و / أو سيُطلب من  الحاسوبية عبر اإلنترنت امتياًزا وليس حقًا. كل JIS( يعد الوصول إلى خدمات 4)

الوصول إلى  ورقة االتفاقية وااللتزام بإرشادات االستخدام المقبول حتى يتم منحها الوالد التوقيع على سياسة االستخدام المقبول

 الحاسوبية على اإلنترنت. JISخدمات 

 

عليم واألبحاث ودعًما لألهداف والغايات الحاسوبية عبر اإلنترنت في دعم الت JIS( يجب أن يكون استخدام أي من خدمات 5)

 .JISالتربوية لمؤسسة 

 

خدمات الكمبيوتر على اإلنترنت ، يجب على  أخرى JIS( عند وضع أو إزالة أو تقييد الوصول إلى قواعد بيانات محددة أو 6)

 المالءمة المستخدمة لمصادر التعليم األخرى. مسؤولي المدرسة تطبيق نفس المعايير التعليمية

 

تشمل على سبيل المثال ال الحصر: المعلومات السرية ، والمواد المحمية بحقوق  ( يحظر نقل أي مادة مخالفة للقانون. هذه7)

 النشر ، والمواد المهددة أو الفاحشة ، وفيروسات الكمبيوتر.

 

ون موافقة الفرد أو مسؤول الحرم ( ستُعتبر أي محاولة لتغيير البيانات أو تكوين جهاز الكمبيوتر أو ملفات مستخدم آخر د8)

 .JISالجامعي أو مسؤول التكنولوجيا ، بمثابة عمل تخريبي ويخضع إلجراء تأديبي وفقًا لـ مدونة سلوك الطالب 

 

 على اإلنترنت JIS( أي والد يرغب في تقييد وصول أطفالهم إلى أي كمبيوتر 9)
 مسؤولية فرض قيود على أطفالهم فقط. ستقدم الخدمات طلب التقييد هذا كتابيًا. سيتحمل اآلباء

 
 . آداب الشبكةب

 ( كن مؤدبًا.1)

 ( استخدم لغة مناسبة.2)

 ( ال تكشف عن أي بيانات شخصية )مثل عنوان المنزل ورقم الهاتف وأرقام هواتف أشخاص آخرين(.3)

عبر اإلنترنت على اإلنترنت والشبكات األخرى هم بشر لديهم ثقافتهم ولغتهم  JIS( تذكر أن المستخدمين اآلخرين لخدمات 4)

 وروح الدعابة لديهم نقاط مرجعية مختلفة عن ثقافتك ولغتك وروح الدعابة.
 ج. البريد اإللكتروني

 ( يجب استخدام البريد اإللكتروني لألغراض التعليمية أو اإلدارية فقط.1)

 JIS( عمليات إرسال البريد اإللكتروني أو البيانات المخزنة أو البيانات المرسلة أو أي استخدام آخر لـ 2)
 خدمات الكمبيوتر على اإلنترنت من قبل الطالب أو الموظفين أو أي مستخدم آخر لن تكون كذلك

 تعتبر سرية ويمكن مراقبتها في أي وقت من قبل الموظفين المعينين للتأكد
 ستخدام المناسب.اال
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 .JIS( جميع رسائل البريد اإللكتروني وجميع المحتويات ملك 3)

 :  . العواقب4

 
سيكون الطالب الذي يتم إصدار حساب النظام و / أو جهاز الكمبيوتر باسمه مسؤوالً في جميع األوقات عن االستخدام المناسب 

له. قد يؤدي عدم االمتثال لإلرشادات المنشورة هنا في مدونة قواعد سلوك الطالب إلى تعليق أو إنهاء امتيازات التكنولوجيا 

تماًما استخدام أو حيازة برامج القرصنة وسيخضع المخالفون لعواقب مدونة قواعد السلوك. ستؤدي واإلجراءات التأديبية. يُحظر 

. ال يجوز JISانتهاكات قانون المملكة العربية السعودية المعمول به إلى مقاضاة جنائية ، باإلضافة إلى إجراءات تأديبية من قبل 

 JISلملفات المخزنة سرية ويمكن مراقبتها في أي وقت من قبل موظفي اعتبار البريد اإللكتروني واستخدام الشبكة وجميع ا

بشكل كامل مع مسؤولي المملكة العربية السعودية في أي تحقيق يتعلق أو يتعلق  JISالمعينين لضمان االستخدام المناسب. تتعاون 

بكة لقانون المملكة العربية السعودية وسيتم بانتهاكات قوانين جرائم الكمبيوتر. تخضع محتويات البريد اإللكتروني واتصاالت الش

 منح السلطات المختصة حق الوصول إلى محتواها.

 

 :  . إخالء المسؤولية عن الضمان وحدود المسؤولية5

القيود ، تلك الخاصة بالتسويق  أي ضمانات من أي نوع ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، بما في ذلك ، بدون JISال تقدم 

، بما في ذلك أي معلومات يتم الحصول عليها عبر  JISأي من خدمات اإلنترنت التي تقدمها  معين فيما يتعلق والمالءمة لغرض

االنقطاعات ، باإلضافة إلى أي قيود أخرى للمسؤولية قد  اإلنترنت. يشمل تحديد المسؤولية هذا فقدان البيانات أو تأخير الخدمة أو

التحديد أي مسؤولية عن دقة أو جودة المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل على وجه  JISينص عليها القانون. تنفي 

، أو عن وصول المستخدمين إلى محتوى غير الئق أو استالمهم. إن  JISالوصول إلى اإلنترنت وخدمات البريد اإللكتروني لـ 

بريد اإللكتروني هو على مسؤولية المشترك استخدام أي معلومات تم الحصول عليها من خالل الوصول إلى اإلنترنت وخدمات ال

 والمستخدم.

 

 . التعويض6

الشركات التابعة أو الضباط أو الوكالء أو غيرهم من  و JISيوافق الطالب وأولياء أمورهم أو أولياء أمورهم على تعويض وعقد 

عقولة ، بسبب أو ناشئة عن استخدام أو الشركاء والموظفين غير ضارة من أي مطالبة أوالطلب ، بما في ذلك أتعاب المحاماة الم

 القواعد االرشادية. سوء استخداموصول المستخدم إلى اإلنترنت ، أو ناشئ عن انتهاك أي مستخدم لهذا االستخدام المقبول


