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  Academic Integrityالنزاىة األكاديمية -2

االعتراف هً مجموعة من المٌم واآللٌات التً تهدف إلى خلك ثمافة وسلون الئمٌن فٌما ٌخص 

بالملكٌة الفكرٌة للباحثٌن  من افكار وابحاث واعمال منشورة، وٌشار لها احٌانا بانها مٌثاق 

 اخاللً لضمان حموق االخرٌن.

 Academic Dishonestyاديمية  خيانة األمانة األك -3

تشمل خيانة األمانة األكاديمية "الغش"، "االحتيال"، "االنتحال" و"سرقة" األفكار وغيرىا من أشكال 
 سواء كانت نشرت أو لم تنشر. -الممكية الفكرية 

 االنتحال )االسـتالل( -4

لمغاية  هار االنتحال )االستالل( ىو أمر خطير جدا من الممكن أن يؤدي إلى عواقب غير س
ويطمق عمى قيام الشخص )سواء عن قصد أم ال( بإستخدام أفكار واعمال االخرين ونسبيا لو 

 وبالتالي فاالنتحال ىو سرقة جيود االخرين.

 :كلمتٌن التٌنٌتٌن من )األدبٌة السرلة أو االنتحال (كلمة استنبطت

 



5 
 

 

 ما ىي اشكال االنتحال )االستالل( -5

دة، تتدرج من الحاالت التي يمكن اكتشافيا بسيولة من نسخ أشكاال عدييأخذ االنتحال  •
الكممات لشخص آخر إلى عدم تنسب اقتبس األفكار إلى المفكر األصمي. الشكل األكثر 
وضوحا لالنتحال يحدث عندما يقدم الطالب بحثًا  مكتوبًا كميا أو جزئيا من قبل شخص 

 -آخر.  وىذا يتضمن:

ث أو مكتوبًا من قبل شخص مقرب اليك، أو أي أوراق تم شراؤىا من مخزن لمبحو  •
 شخص آخر غير نفسك.

( أو مع تغييرات  word – for – wordكممة مقابل كممة بالكامل )بحوث نسخت  •
 أو من أي مصدر آخر.، أو كتاب، من اإلنترنتوأخذت طفيفة فقط 

 ، ىوعممت بحوث باالشتراك مع أشخاص آخرين، إما في ىذه الفئة أو في فئة أخرى  •
كمماتيم عمى انيا حيث انك تقدم أفكار اآلخرين و   Plagiarismانتحال أيضا يعتبر 

 .لك

ىذه األعمال من االنتحال وغيرىا واضحة المعالم لمغاية وعادة ما تكون سيمة جدا لممختصين 
)الفاحصين( لمكشف عنيا إلى حد ما بشكل أقل أو بشكل صارخ )ولكن ال تقل خطورة( عن 

التي تنطوي عمى عدم اتباع قواعد االستخدام العادل )الصحيحة( من األعمال حاالت االنتحال 
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مثمة المحددة من االستخدام غير األليذا السبب، من الميم أن ننظر إلى بعض . و المنشورة
 الصحيح وعمى النقيض منو إلى أمثمة من االستخدام العادل والصحيح لقواعد تجنب االستالل.

 حالاالسباب الشائعة لالنت-6

 مسببات االنتحال-7

 غير العممي والبحث االنتحال الحدود بين ان .سوداء او بيضاء قضية دائما ليست االنتحال
 نحو جدا مةهاخطوة  هو االنتحال من مختمفة أشكال تحديد ان .األحيان بعض في واضحة
 منيا. الوقاية

 :يمي وكما حالاالنت مسببات من شيوعاً  األكثر ( ۰۱ ) العشرة األنواع ناه ونورد
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 النمطة الرئٌسٌة التً ٌجب أخذها بنظر االعتبار

عندما نرغب في إدخال أفكار شخص آخر في الكتابة الخاصة بنا يجب عمينا إما 
وضع ىذه الفكرة في الكممات الخاصة بنا أو استخدام عالمات االقتباس المباشرة. 

اغة، يجب أن يعترف وبغض النظر عما إذا استخدمت اقتباسات أو إعادة الصي
 بالمصدر األصمي وباالستشياد الصحيح لممؤلف األصمي.

 مخاطر االنتحال وطرق تجنبه -8
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ولٌام ، وفٌما ٌلً ممطع من كتاب صدر مؤخرا عن عالم االجتماع فً جامعة هارفارد

. أدناه مرور أمثلة لبعض األنواع األكثر William Julius Wilsonٌولٌوس وٌلسون 

 :كٌفٌة تجنبهابعض النصائح حول من االنتحال و شٌوعا

Original passage: 

• Despite the overwhelming poverty, black residents in inner-city 

neighborhoods verbally reinforce, rather than undermine, the basic American 

values pertaining to individual initiative. For example, the large survey of the 

UPFLS found that nearly all the black respondents felt that plain hard work is 

either very important or somewhat important for getting 

ahead…Nonetheless, given constraints and limited opportunities facing 

people in inner-city neighborhoods, it is altogether reasonable to assume that 

many of those who subscribe to these values will, in the final analysis, find it 

difficult to live up to them. (W.J. Wilson, When Work Disappears, 1996, p. 

67) 

اآلن دعونا نفترض أنن ترٌد دمج أفكار وٌلسون المؤثرة فً الكتابة الخاصة 

 بن.

 بعض مزالك )مخاطر( االنتحال التً سوف تحتاج إلى تجنبها. 

  word – for – word. نسـخ كممة مقابل كممة )النسخ نصًا( 1

 ك.وىو ببسـاطة أمر  غير مقبول رفع )نسخ( كممات اآلخرين وتقديميا عمى انيا ل  

PLAGIARISM: 

Black residents in inner-city neighborhoods verbally reinforce, rather 

than undermine, the basic American values pertaining to individual 

initiative. 

في ىذا المثال لقد ضمنا أن ىذه ىي كمماتي وأفكاري الخاصة عن طريق عدم االشارة  •
لك. ومن المقبول تماما استخدام كممات المؤلف في الكتابات بوضوح إلى خالف ذ

ولكن یجب االستشياد بالمؤلف بشكل صحيح وتقديم إشارة لمصدر العمل الخاصة بك، 
 . األصمي

ان النقل عن المصدر األصمي أمر بالغ األىمية سواء مواد مرسومة من الكتاب، مقال،  •
 خارجي آخر. محاضرة، موقع عمى شبكة اإلنترنت، أو أي مصدر
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 يبين المثال التالي االستخدام المقبول تماما من بيان ويمسون:

• Wilson (1996: 67) argues that "[b]lack residents in inner-city 

neighborhoods verbally reinforce, rather than undermine, the basic 

American values pertaining to individual initiative." 

الحظ أنو في مرفق المبادئ التوجييية لرابطة عمم االجتماع فأن االقتباس )االستشياد( ن •
من مصدر يشمل: )اسـم العائمة لمكاتب المقتبس منو + سنة النشـر + رقم الصفحة التي 

اقتبس منيا( وتكون مصحوبة بأشارة مرجعية وبشكل كامل لمكاتب ويمسـون في نياية 
) :Scientific Style and Format( CBE Style Guideوعمى طريقة ),البحث 

The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers, Sixth 
Edition [T11 S386 1994])  صفحة المصادر( وكما مبين في أدناه( 

Wilson, William J. 1996. When Work Disappears: The World of the 
New Urban Poor. New York, NY: Vintage Books. 

[ فً العبارة الممتبسة. وهذا ٌدل على أننً لد غٌرت bكما تالحظ ألواس حول الحرف ] •

[ الحالة األدنى. هذا النوع من ألواس مناسب فً أي ولت bللٌال نص وٌلسون بجعل ]

المتً حٌث ٌموم الكاتب بإجراء تغٌٌر طفٌف على النص األصلً المستخدم بٌن ع

االلتباس. على سبٌل المثال، بٌن األلواس هو مطلوب عند إضافة كلمات إلى االلتباس 

)االستشهاد(، وتغٌٌر بعض الكلمات فً التبس )لتكون متوافمة مع نص آخر فً البحث( 

 على سبٌل المثال، استبدال االسم الرسمً للضمٌر، أو تغٌٌر المٌم.

لتباسات من عمل اآلخرٌن فً الكتابة. بٌنما ٌجب أن عدم الخشٌة والخوف من تضمٌن ا •

ٌجب تجنب كتابة بحث من سلسلة متتالٌة من ممتبس أصلً واحد من دون أي تفكٌر أو 

% على اآللل لكل البحث اخذت من مصدر واحد 5تفسٌر خاص بن، )وهً نسبة الـ 

 %(. 15وهو أمر ٌفوق اآلنتحال بنسبة تزٌد عن 

المؤلف األصلً هً بلٌغة ومعبرة أو تجعل الجملة  هنان بعض الحاالت حٌث أن كلمات •

أو الممطع المكتوب أفضل مما تستطٌع التعبٌر عنه أو اعادة صٌاغته. مما ٌدفع 

لالعتراف بهذه الحمٌمة واالضطرار لألخذ المباشر واالنتمال لــ "تبنً" هذه الكلمات 

 وتمرٌرها بعد التحدٌث كأنها لن. 

  Improperly paraphrasingاعادة صٌاغة غٌر صحٌحة  -2 •

بدال من النمل )االستشهاد( عن شخص ما مباشرة، فأنه فً كثٌر من األحٌان ٌتم تلخٌص  •

إعادة الصٌاغة المناسبة ٌتطلب ان نضع وإعادة صٌاغة أو عبارات، فكرة أو فمرة. 

42CBE.pdf
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لٌس باالمكان استخدام الجمل أو العبارات  –هذه الفكرة فً الكلمات الخاصة بنا 

ٌتطلب تكرار فكرة  إعادة الصٌاغةبحكم التعرٌف،  من المصدر األصلً. الدلٌمة

وبعبارة أو صٌغة أخرى. تغٌٌر بعض الكلمات، وحذف أو إضافة كلمات، أو ان تغٌٌر 

ترتٌب الكلمات أو العبارات لٌست كافٌاً. على سبٌل المثال، هذه الفمرة المنتحلة 

 )المستلة(

• PLAGIARISM: 

• African Americans living in the central city verbally reinforce, 

rather than reject, the basic American ideals pertaining to 

individual initiative. 

فً هذا المثال لمد لمنا حما باستبدال بضعة مرادفات لبعض كلمات وٌلسون، وأبمٌنا على  •

ا ال ٌزال االنتحال صارخاً بناء الجملة نفسه وأكثرنا من اإلسهاب األصلً. وبهذ

)فاضحاً(. وبشكل مشابه، حتى لو تم تنسٌب الفكرة إلى وٌلسون، فانه ال ٌزال هنالن 

 ارتكاب لالنتحال إذا استخدمت كلماته.

• PLAGIARISM: 

African Americans living in the central city verbally reinforce, 

rather than reject, the basic American ideals pertaining to 

individual initiative (Wilson, 1996: 67). 

، ولكن كلماته ال تزال وٌلسونالى فكرة االشارة بشكل صحٌح فً هذا المثال، تمت  •

 pertaining to individual"و  "verbally reinforce"مسرولة. العبارات 

initiative"  ،استخدام عالمات االلتباس، ولكن لم ٌتم رفعت مباشرة من عمل وٌلسون

 وما تبمى من الجملة هو مجرد تعدٌل بسٌط من عمل وٌلسون. 

 الفشل فً االستشهاد للمصدر األصلً  -

Failing to cite the original source 

بشكل عام، فمن األفضل وضع أفكار اآلخرٌن بصٌاغة وتعابٌر الخاصة بنا. وعلى كل 

المسؤولٌة وتنسٌب األفكار إلى المؤلف األصلً. حتى حال، ان المٌام بذلن ال ٌعفً من 

لو تمت إعادة صٌاغة فكرة مناسبة، فانة الٌزال من كل بد اإللرار الى الشخص الذي 

الترضت منه هذه الفكرة. علٌنا أن نتذكر أن تعرٌف االنتحال هو استخدام كلمات 

 دون نسبها لهذا الشخص. األفكارشخص آخر أو 

PLAGIARISM 

• The lack of opportunities to be found in the inner city often 

prevents residents of these areas from demonstrating their 

values of hard work. 

وأنا لم أتوصل بشكل مستمل الى هذا االستنتاج،  ولٌام ٌولٌوس وٌلسونأن اسمً لٌس  •

فإن هذا مثال على االنتحال. لمد سرلت فكرة لشخص آخر ومررت ذلن بوصفه ضمنٌاً 

(.ولٌام ٌولٌوس وٌلسونفكرتً، من خالل عدم االستشهاد )االشارة( الى األصل )  
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OK 

• The lack of opportunities to be found in the inner city often 

prevents residents of these areas from demonstrating their 

values of hard work (Wilson, 1996). 

 

 Citedد إلسـتشـهاا -9

محذد والمتضمه  هي الطریقت التي ییبیه بھا المإلف للقراء أن محتوى وص

رؤیت للقارئ أوه یحتاج  یعطيه  هو مأخورة مه مصذر آخر. كما اوه في بحث

 ئلي البحث عه المصذر األصلي، بما في رلك معلوماث تخص المإلف

 عنوان الممال أو )البحث( (1

 .أخذت منه مادة النص أرلام الصفحات التً (2

ٌتم  الولت الذي تم تحمٌل بعض المحتوٌات من الموالع الرسمٌة حٌث (3

 (Access Open) .تخزٌن المحتوى وعرضه لالستخدام العام

 
  Citedwhy لماذا االستشياد  -11

هً الطرٌمة الصحٌحة والوحٌدة الستخدام  Quotingاالعتراف بالمؤلف بااللتباس 

اب االنتحال. هنالن العدٌد من األسباب التً توجب على أعمال اآلخرٌن وعدم ارتك

 :المصدربأن ٌمتبس
ٌعرف المزٌد عن أفكار  ٌساعد كثٌرا لمن ٌرٌد أن Citing  (النمل عن )االستشهاد (0

 .األفكار المؤلف ومن أٌن جاءت هذه
 فً البحث ٌظهر ممدار العمل المبذول Citing  (النمل عن )االستشهاد  (7
كون جٌدة وصحٌحة. ان المجالت معنٌة بشكل كبٌر بااللتباس لٌست كل المصادر ت (3

، المماالت المنمول عنها  )المستشهدة(  Factor Impact من خالل المؤشرات ]عامل 

Article Citing  )المجالت المنمول عنها )المستشهدة ، Journal Citing  و ،

Index-H للمؤلف ..الخ[ لها عاللة وثٌمة بااللتباس 
 بٌن المؤلف وأفكار اآلخرٌن ٌساعد المارئ على التمٌٌز Citing  ()االستشهادالنمل عن  (4
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وكماعدة عامة، فانه ٌحتاج إلى توفٌر االلتباس )االستشهاد( ألي حمٌمة ، شكل، أو فكرة لد 

لدمت وال ٌمكن أن اعتبارها معمولة بأن ٌفترض أن تكون معروفة للجمٌع. على سبٌل 

 المثال،

• BAD: 

A majority of black residents of inner-city neighborhoods believe 

that working hard is a very important determinant of success. 

• or 

Sixty-six percent of black residents of inner-city neighborhoods 

believe that working hard is a very important determinant of 

success. 

 ولهذا فانن تحتاج ببسـاطة الى االلتباس )االستشهاد(. •

• OK: 

Sixty-six percent of black residents of inner-city neighborhoods 

believe that working hard is a very important determinant of 

success (Wilson, 1996: 67). 

ء ما ٌعرف كـ معرفة عامة. من غٌر الضروري تأكٌد االلتباس )االستشهاد( عن شً •

 على سبٌل المثال:

OK: 

 President Clinton was first elected in 1992. 

 Bellingham is north of Seattle. 

 

 عواقب ارتكاب االنتحال -11
 من أىم تداعيات االنتحال )االستالل( أن نقوم بسرقة فرصة لتعمم شيء. 

تي تقوم بتطويرىا فيم شمولي كامل يتطمب دمج أفكار اآلخرين بشكل صحيح وال أواًل:
ليذه األفكار. بعد ذلك يمكن إعادة صياغتيا عمى نحو فعالل وشمولي إذا كان ىنالك 

 فيم راسخ لما يحاول المؤلف األصمي أن يقولو.
وباإلضافة إلى ذلك مما ال شك فيو العمل عمى تجنب االنتحال )االستالل( من  ثانيًا:

 كتابة الخاصة بنا بشكل عام.خالل تحسين اسموب )طريقة( ال
 يمكن لمكتابة أن تحسن عن طريق المعالجة الفعالة لعیوب كتابة اآلخرين. •

بعد ذلك من االنتياكات فيناك أيضا المزيد من العقوبات الرسمية لمرتكبي جريمة 
وتتراوح ىذه العقوبات من الدرجة صفر عمى العمل المخصص االنتحال )االستالل(. 

ألنو من المستحيل تحديد تماما طريقة واحدة أو أخرى، اال أنو سيتم ة. لمطرد من الجامع
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التعامل مع جميع حاالت االنتحال )االستالل( كما لو كان متعمدًا ويجب التعامل معو 
 بصرامة.

مرة أخرى، ان فرض عقوبات عمى االنتحال ىي وفقا لتقدیر )التدريسي/ المشرف /  •
بي انتياك معاییر االنتحال )االستالل( فانيم المسؤول(. ولكن بشكل عام فان مرتك

 یخاطرون بتمقیيم اإلجراءات التأدیبية، بما في ذلك :
 تعمیق الدراسة .1
  إنياء الخدمة .2
 المسؤولية المدنية أو المقاضاة الجنائية اذا لزم األمر. .3

 

 النسب العالمٌة اآلمنة لالنتحال -12

 
عمى تفسير تقارير  (  Turnitinوفقا لمنص في برنامج كشف االنتحال )تورنتين  •

 األصالة ليذا البرنامج:
ال توجد قواعد واضحة المعالم وقطعية ليذه النسب حیث أنو من المحتمل احتواء 

 جميع العمل عمى بعض الكممات من مصادر أخرى 
الرسالة  –االطروحة »)عمى أن یرفع الدرس  ٪05ان النسبة المعول بيا وىي أقل من  •

بما تشير إلى أن االنتحال لم يحدث. ومع ذلك إذا كان النص ور  بشكل كامل(« البحث –
 مطابقًا لفقرة مستمرة واحدة فأنو ال يزال من الممكن اعتبار ىذا انتحال )استالل(. 

% فانو من المحتمل اعتبارىا نسبة عالية وتظير باأللوان 25اذا كانت النسبة أكثر من  •
ىذا سيعتمد عمى مجيود وعمل  مرة أخرى كل و األحمر(.)األصفر ، البرتقالي  

 الطالب ومتطمبات التقرير أو مقال أو البحث.
يرجى مالحظة أن تقرير فحص األصالة )االنتحال( لتورنتين سيتم فحصو قبل قبول  •

اقرار مشروع التخرج، األطروحة، أو البحث من قبل لجنة مختصة لمدراسات العميا 
 معة.والترقيات العممية داخل القسم والكمية والجا
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 المحور الثاني
 برامج فحص االنتحال العالمية المعتمدة -1

1. Ithenticate, 

2. Turnitin, 

3. Academicplagiarism, 

4. Plagiarism Detector, and  

5. Plagium, 

 

 

 مواصفات مستخدم برنامج فحص االنتحال كـــ مقیـــم وفاحـص -7
 األمانة العلمٌة والحٌادٌة والشفافٌة  (1

الحاسوب والمعرفة الكامله باستخدام البرنامج وااللمام بكل  له الدرة عالٌة باستخدام (2

 إمكانٌاته فً الفحص.

التأكد من خٌارات الفحص حٌث ٌجب ان تحدد بعناٌة وتوحٌدها وامكانٌات البحث  (3

 واالستثناءات فً الممارنات وهل ٌتم حفظ األوراق البحثٌة فً لاعدة البٌانات.

( هو ذا اختصاص فً )البحث، الرسالة أو ٌجب ان ٌكون مستخدم البرنامج )الفاحص (4

 اإلطروحة( المراد فحصها لٌتم استبعاد التشابة من النسبة.

 نموذج من تقرير االستالل -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد التعدٌل
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 المحور الثالث

 األسس الشائعة فً كتابة االطارٌح والرسائل  الجامعٌة -1

 العنوانصفحة  •
  عنوان أطروحة 
 ،اسم الطالب الكامل 
  ،عنوان عممك 
  االطروحة أو الرسالة مقدمة الى قســم ....../ كمية ... كجزء من متطمبات نیل شيادة

 ...../ أو درجة  ...... في التخصص العممي .....
  سنة( –شير  –التأريخ )یوم 
 صفحة التواقیـــع والمصادقة •
 صفحة الشـكر •
 االطروحة أو الرسالة جدول محتويات •
 قائمة بالرموز والمصطمحات •
 الخالصـــة •
 –االستنتاجات  –المناقشة  –النتائج  –االجراءات  –المتن / الفصول النظرية  •

 التوصيات.
 المصادر •
 المالحق •
  المسـافات •
  )المسافة بین األسـطر )مزدوجةDouble Space  
 ىوامش الصفحة •
  ممم(. 32انج ) 1.25ات المتبقية ممم( والجي 33انج ) 1.5جية التجميد 
 نوع وحجم الخط •
  نقطة القياسية مثل  12أو  11استخدام خطTimes New Roman ،Helvetica ، 

Geneva ، Courier أو ، Palatino تجنب استخدام الخطوط الفاخرة الموىمة ألنيا .
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 من الصعب قراءتيا وليست مناسبة لألطروحة. استخدام نفس الخط في جميع أنحاء
الوثيقة. في حين الرسوم التوضيحية قد تكون ممونة، يجب عميك استخدام المون األسود 

 في جميع اجزاء االطروحة أو الرسالة.
 عدد صفحات المتن •
  صفحة ألطاريح الماجسـتير 51الى  25من 
  صفحة ألطاريح الدكتوراه 111الى  25من 
 ىوامش الصفحة •
  ممم(. 32انج ) 1.25متبقية ممم( والجيات ال 33انج ) 1.5جية التجميد 

 نسـبة الجزء النظري الى العملً -2

 

 نسبة الجزء النظري الى االجراءات العممية والنتائج  •
 :ال توجد نسبة محددة اال انو نقترح 
  تقريبًا لمجزء النظري الذي يشمل المقدمة  %35لمتخصصات العممية: نسبة الثمث

لألجراءات العممية والنتائج ومناقشتيا  %65قة والدراسات السابقة واألسس النظرية والمتبي
 ....الخ.

  لمجزء النظري والمتبقي لألجراءات  %51الى  %41لمتخصصات االنسانية : نسبة
 والتحميل االحصائي ... الخ.

 وذلك لتجنب تأشیر نسب عالية من االنتحال والتي غالبا ما تظير في الجزء النظري.
 
 


