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 دكتوراه(-العقوبات االنضباطية الخاصة بطالب الدراسات العليا )ماجستير
 

 :إلى لجنة االنضباط طالب الدراسات العليا إحالة                            أوال : المخالفات التي تستوجب 
 . دون توثيق مصدرهانقل فقرات أو أسطر من مصنفات أخرى مبتكرة ومحمية : االقتباس (1

 . إعداد مصنف أو جزء من مصنف جديد باالعتماد على مصنف آخر للشخص نفسه :االستالل (2

 . واالقتباس أو الترجمة انتهاك قواعد البحث العلمي، وعدم اإلشارة إلى التهميش واإلحاالت  الخداع والتضليل: (3

  وأعمال اآلخرين،  هي استخدام غير معترف به ألفكار، و أو مؤلفاتهم  أو مخترعاتهم،  سرقة أفكار الغير،:  السرقة العلمية (4
 :يلي كل مما سرقة علمية        ت ع د                  وبناء  على ذلك

 أو من كتب أو مجالت  أو جزئي ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشوركل اقتباس كلي   .أ
 . أو أصحابها األصليين دون ذكر مصدرها، أو إعادة صياغتها، أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية،

 . وأصحابها األصليين ودون ذكر مصدرها، ،إشارتي تنصيص اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين  .ب

 .وأصحابه األصليين دون ذكر مصدره، استعمال برهان أو استدالل معين، .ج

 . ا                   واعتباره عمال شخصي   أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة، أو مطبوعة، أو مقال، نشر نص، .د

أو مخططات في   إحصائية،  أو جداول  أو منحنيات بيانية،   أو صور،  أو إدراج خرائط،  استعمال إنتاج فني معين، .ه
 . وأصحابها األصليين دون اإلشارة إلى مصدرها، نص أو مقال،

دون ذكر المترجم    بصفة كلية أو جزئية،  الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الباحث، .و
 . والمصدر

 السرقة العلمية: أنواع  .ز
   استخدام عند  وتكون  واللصق؛  النسخ  عن  الناتجة  العلمية  ا كما ورد في مصدره         ا حرفي           استخدام    فقرةالسرقة 

 .واإلشارة للمصدر ،دون استخدام لعالمات التنصيص  األصلي،

  وتغيير بعض كلماتها لتبدو مبتكرة من أحد المصادر، فقرةالسرقة العلمية باستبدال الكلمات وهي اقتباس . 

 يجب الخلط هنا بين    على أنه ال  ،االستعانة بفكرة أبدعها باحث ما  لعلمية لألفكار؛ وذلك في حالة السرقة ا
التي تندرج تحت و   ،لباحث إلى نسبتها ألحد وبين مسلمات المعرفة التي ال يحتاج ا  األفكار والمفاهيم الخاصة،

 .المعارف العامة
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إنتاج فكري،  استخدام ماو   اآلخرين،سرقة وادعاء ملكية أفكار  العلمي:    االنتحال (5 إليه اآلخرون من  على أنه    توصل 
 . سيودون توثيق للمصدر األسا إنتاجه،

 .تقديم معلومات أو نتائج مضللة، أو إخفاء معلومات أخرى : التدليس (6

 ا. للنشر وغيره  قبول أبحاث وثائق  شهادات علمية، أو إفادات ترقية، أو    مثل  تقديم وثائق غير حقيقية ت:تزوير المستندا (7
 العقوبات االنضباطية:         ثاني ا: 
مدة ال تقل عن ثالث الجامعة إال بعد مضي  قيده السابق في  ، وال يحق له العودة إلى  الفصل النهائي من الجامعة .1

 .وبعد موافقة مجلس الجامعة ،سنوات 

إذا تكررت   ،يشغلها  التي  في الجامعة فيتم فصله من الوظيفة  من أعضاء الهيئة التعليميةالمدان  الطالب  إذا كان   .2
 .نيل العقوبة على المخالفة األولىبعد  ، وذلكالمخالفة مرة ثانية

  العلمية  الدرجة  إلغاءللجامعة  فيحق  المدان على الدرجة العلمية    طالب الدراسات العلياذا ثبتت المخالفة بعد حصول  إ .3
 . وإبالغ الجهات المعنية إذا كان يعمل خارج الجامعة ،وسحبها

في أية وظيفة من وظائف   والتعاقد والتدريس بنظام الساعات من خارج المالك  من التعيينالطالب المدان  منع   .4
 من تاريخ صدور القرار. لمدة خمس سنوات في الجامعة  أعضاء الهيئة التعليمية

                             بحث الطالب الم د ان بالسرقة.لألستاذ المشرف على توجه عقوبة التنبيه  .5
 واآلراء، وطريقة تناول المسائل العلمية. هو وجود بعض الخصائص المشتركة بين البحثين، في األفكار،التشابه: :        ثالث ا

 : مع األبحاث األخرى  األجزاء األساسية للبحث في كتابة  المسموح بهانسب التشابه 

 50:  المقدمة .% 
 50: الدراسة المرجعية.% 
  للكليات النظرية. 50% للكليات العلمية، و80:  وإجراءتهالمواد والطرائق أو منهج البحث % 
 0: النتائج .% 

 .يمكن اتباع األسلوب ذاته في المناقشة، مع ظهور شخصية الباحث 

 


