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عيظة ل مقارنة الطصظمحات والطفاليؼ مع دراسةنتحاالت العمطية: اال

 .(1)مؽ برامج كشف السرقات العمطية
 

 .  فاطوة علي إبراهينأ/

 حوذ إبراهين.هها أأ.م.د/  

 عوارياسر دمحم العذلد/ 

 -مدتخمص:
 

تسعععه هععلد الةراسععة إلععه إرضععاح الفععر  بععيؽ مفاععؾما االنتحععا، والسععرقات العمطيععة  ور ععة        
أنطععاا االنتحععا،  و متععررات فععيؾمح طععا الطحععير الرقطععا  معرطععة اطسععت ظاحات الطرت ظععة  ععح و حعع  

تح العةور الطظعؾا  النامععات لمت معا ممعه هعلد الطؤلف متر اطنترنت  سعت  تنظعا الؾقعؾي طعا دا ر 
الغاهرة. التعرف ممه برمنيات كشعف االنتحعا،  أنؾاماعا ووعا فاعا  معع مطع  مقارنعة لع عض معؽ 

 DocCop,Dupli Checer, Copy "برامج كشف السرقات العمطيعة وهعؼ أر ععة بعرامج : برنعامج
scape, Catch it first" 

هععععععععععؾ أ  مععععععععععة  و ععععععععععؾد تشععععععععععر عات رادمععععععععععح  تععععععععععا جوأبععععععععععرز ماتؾ ععععععععععمت إليععععععععععح الةراسععععععععععة مععععععععععؽ ن
 لمحة مؽ عاهرة االنتحا، أدى إله تفاقطاا.

أ  هععععععععععععلد الغععععععععععععاهرة تسععععععععععععتا م ععععععععععععاطر  طععععععععععععة ممععععععععععععه الظاععععععععععععؾض  ال حعععععععععععع  العمطععععععععععععا  -
 وتعيقح.

تقعععععععععع ممعععععععععه معععععععععات  الرميعععععععععات والنامععععععععععات مسععععععععع ؾلية كتيعععععععععرد تنعععععععععاد التصعععععععععة  لغعععععععععاهرة  -
 االنتحا،.

حععععععععععاالت العمطيععععععععععة ممععععععععععه الععععععععععر ؼ مععععععععععؽ و ععععععععععؾد العة ععععععععععة مععععععععععؽ برمنيععععععععععات كشععععععععععف االنت -
ممعععععععععه فعععععععععع كة اطنترنعععععععععت إال أ  الر يععععععععععر مععععععععععؽ ال عععععععععا  يؽ ليسععععععععععؾا ممعععععععععه درارععععععععععة وممععععععععععؼ 

 باا مطارنعماؼ رقعؾ  طا طخ االنتحا،.
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أ  هععععععععلد التععععععععرامج مظاععععععععا مععععععععاهؾ تنععععععععار  ومظاععععععععا مععععععععاهؾ منععععععععانا  كطععععععععا أ  مظاععععععععا مععععععععؽ  -
 عععععععععععةمؼ الم عععععععععععة العر يعععععععععععة ومظاعععععععععععا معععععععععععا ال عععععععععععةمطاا  إ عععععععععععاطة إلعععععععععععه أ  هعععععععععععلد التعععععععععععرامج 

 أ ظتية.
 

تؾعيععععععععععععة ال ععععععععععععا  يؽ إليععععععععععععح الةراسععععععععععععة مععععععععععععؽ تؾ ععععععععععععيات :  مررررررررررررا تؽ ررررررررررررم  وأبرررررررررررررز -
والطشعععععععععععرطيؽ ممعععععععععععه الرسعععععععععععا   العمطيعععععععععععة بؾ عععععععععععؾد م ععععععععععع  هعععععععععععلد الترمنيعععععععععععات لتطكيعععععععععععظاؼ 

 مؽ است ةاماا والتحر  مؽ واقعات االنتحا، لألمطا، التا بيؽ أ ة اؼ.
  ظ  ا أ  ركؾ  لمقانؾ  دورًا ناطلًا لمتصة  لالد الغاهرة. -
قؾانيععععععععًا لمحععععععععة مععععععععؽ هععععععععلد الغععععععععاهرة كعععععععع   تقععععععععؾ   سععععععععحا  ظ  ععععععععا أ  تسععععععععؽ النامعععععععععات  -

فعععععععععععاادات معععععععععععؽ ُ  تعععععععععععت  ععععععععععع ناؼ قعععععععععععامؾ   طععععععععععععا، انتحاليعععععععععععح طعععععععععععا أمطعععععععععععالاؼ  أو معععععععععععة  
 مظحاؼ الةر ة العمطية مؽ وراح أمطالاؼ هلد.

وأخيععععععععرًا  صععععععععةد التععععععععرامج التععععععععا تععععععععؼ مقععععععععة الطقارنععععععععة بيظاععععععععا تؾ ععععععععا ال ا  ععععععععة  ضععععععععرورة  -
لتحععععععععععععععر  مععععععععععععععؽ واقعععععععععععععععات تصعععععععععععععطيؼ مؾقععععععععععععععع أو رنامنععععععععععععععًا مر يععععععععععععععًا ليكععععععععععععععؾ  ماطتععععععععععععععح ا

االنتحعععععععععععععا، التعععععععععععععا اتعععععععععععععتؼ و كعععععععععععععؾ  معععععععععععععؤهً  ل سعععععععععععععت ةا  معععععععععععععؽ قتععععععععععععع  : الطعمطعععععععععععععيؽ   
 طيؽ  الظ ب  الطحرر ؽ  الظافر ؽ.األساتلة والطشر 

خاليععععععععععح مععععععععععؽ و ععععععععععاح السععععععععععرقات العمطيععععععععععة     تععععععععععا   يععععععععععة  حوهععععععععععلا لمؾ ععععععععععؾ، إلععععععععععه بي ععععععععععة     
 نتؾاط  مع متظم ات اطمتطاد الةولا لظص  إله تعاوًنا دولًيا.
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 سهيد: ت
 

الفػ أ  الش كة العظرتؾتية العالطية قة  ققت  مطًا لؼ ركؽ متؾقعًا مؽ     
قت   إال اناا طا الؾقت ذاتح قة  رت معاا لطنتطع الطعمؾمات الرقطا العة ة مؽ 
الطشك ت التشر عية واألخ قية واط تطاعية  مؽ  ي  ال صؾ ية والحطارة و قؾ  

وزات  طا طا ذلػ السرقة والتنسس واطرهاب الطمريعة الفرعر ة  و عض التنا
 تاااذمعو قطيةرلالتقن ة ت أو اماولمعما ظنن  ذبا  ستخإرهاطع  أ  ) اطلرترونا

تاا و او اتاا وف كاتاا كآداد أو كاةف بةواطع سياسية أو إ تطاعية ناق و تاام  اربو
 رة  عيةة مؽ  وذلػ نغرًا لض امة هلد اف كة العط قة  وكؾناا ف كة 1أو مقا ةرة(

سيظرة دولة  عيظاا. ومع تزا ة إست ةا  اطنترنت عارت أنطاا  ة ةة مؽ التحةرات 
لؼ ترؽ معروطة مؽ قت   وعار  ي   ة ة مؽ الطنرميؽ الطحترطيؽ الل ؽ رطتمرؾ  
الطاارات والطعرطة التقظية  و حتا ؾ   التالا إله أساليا ونغؼ خا ة لمتعام  

 معاؼ. 
 

و طؾا ععععة مة ععععةة ال تظرععععر لشعععع كة اطنترنععععت إال اناععععا سعععع ح ذ وال فععععػ أ  هظععععا 
   يعع  اسععت ةماا العع عض  صععؾرة سععمتية  ومععؽ بيظاععا السععرقة وال ععش واالنتحععا،   ععة ؽ

مطعععا ترتعععا مميعععح بعععروز ععععاهرة  ة عععةة رظمععع  ممياعععا النعععرا ؼ الطعمؾماتيعععة أو القر عععظة 
ية ؽ مععؽ إتا ععة اطلرترونيععة   يعع  طؾماععا  عععض الطنععرميؽ أل را ععاؼ السععي ة   مسععتف

 الطعمؾمات ومة  و ؾد  ؾا ر  ارمة تر ح  طاح الغاهرة.  
 

وهلا رعظا أ  التقظية قة سامت  ياة اطنسا   إال أ  إساحة است ةاماا مؽ 
قت   عض الطنرميؽ قة أساؼ طا مؾلطة النر طة طا الفضاح الرقطا. األمر الل  

ت تمػ األخ قيات تظتاػ أثر سم ًا ممه أخ قيات منتطع الطعمؾمات   ي  أ  ح
مؽ قت  الطتعامميؽ مع الطعمؾمات مؽ الطؤلفيؽ  ال ا  يؽ  الظ ب  دور الظشعر  
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ومؤسسات اطم    و طيع الناات الطعظية  الطعمؾمات  طعًا وتظغيطًا وإتا ة. 
والحكيقة أنح بر ؼ أهطية قضية السرقات العمطية و يؾ تاا ب  وخظؾرتاا ممه األمؽ 

ا لؼ تظ  ما تستحقح مؽ الطعالنة  مطا  ؾ ا   نظا  حا ة ماسة إله الطز ة الفرر  طإنا
مؽ الةراسات  العمطية طا هلا الصةد التا تسعه إله إخضاي القضية لمطظاج 

 1العمطا  ومعالنة  قؾ  الطؤلف طا  ؾح التحةرات الطعا رة.
 

الفر  ما بيظاا لتظاو، مفاؾ  السرقات العمطية وإرضاح وقة  احت دراستا هلد      
و يؽ االنتحاالت العمطية  ومعرطة أس اب اطهتطامات  األوله  ور ة أنطاا األخيرد  
ومتررات عاؾرها طا األوساا األكادرطية  وكيفية تنظتاا   اط اطة إله معرطة 
االنتحا، واطست ظاحات الطرت ظة  ح  الطؤلف ممه اطنترنت  مع تسمير الضؾح ممه 

 كشف واقعات االنتحا،. رمنياتأر عة برامج مؽ ب
 

 :مفهؽم اإلنتحال والدرقة العمسية
 

نتحاالت و يؽ السرقات العمطية  ب  هظا  مؽ  رى أناطا هظا  مؽ ر مر بيؽ اال
كطا أ  هظا  اخت طات طا الرتا ات التا  ا  و نسةهطا طه معظًا وا ةً افي ًا وا ةً 

وأفط  ومظاا مؽ  رى أ  اطنتحاالت  تظاولتاطا ططظاا ما  رى أ  السرقات العمطية أمؼ
العمطية هه ذاتاا السرقات العمطية مع إخت ف الطسطه وسؾف نعرض فيطا  مه 
 عضًا مؽ الطصادر التا تظاولت التعر ف  الطصظمحيؽ سؾاح قة  احت معًا أو 
إختمف ورودها طمقة وردت مةة تعر فات مؽ اطنتحاالت والسرقات العمطية ومؽ بيؽ 

فات ما  اح طه القؾاميس والطعا ؼ الم ؾ ة  كللػ أرضًا ننة أ  هظا  هلد التعر 
العة ة مؽ التعر فات والته قة ذكرها الطت صصؾ  طه كتا اتاؼ  وسؾف نعرض فيطا 
 ما  عضًا مؽ هلد التعر فات  اهة ؽ ال روج مظاا  التعرف ممه مالية اطنتحاالت 
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هظا  طروقًا بيظاطا أ  أناطا و اا  العمطية والسرقات العمطية  ومعرطة ما إذا كا  
 لعطمٍة وا ةة.

 مفهؽم النتحال العمسي: –أ 
 الطفاؾ  الم ؾ :

ف عععععععععععععالظغر إلعععععععععععععه التعر فعععععععععععععات العععععععععععععؾاردة معععععععععععععؽ اطنتحعععععععععععععاالت العمطيعععععععععععععة طعععععععععععععه 
الطعععععععععععا ؼ الم ؾ ععععععععععة سعععععععععععظنة ما ععععععععععاح طععععععععععا معنعععععععععععؼ الطعععععععععععانه  يعععععععععع  وردت كمطعععععععععععة 

طرعععععععععععار نتحعععععععععععا، الراتعععععععععععا ألاإنتحعععععععععععا، طعععععععععععه معععععععععععادة )  ح ،( )مصعععععععععععةر إنتحععععععععععع (  ط
   1 يرد : أخلها واطدماح   نة  ا تاا.

كعععععععععععللػ ورد الطصعععععععععععظمح طعععععععععععه معنعععععععععععؼ لسعععععععععععا  الععععععععععععرب طعععععععععععه معععععععععععادة نحععععععععععع : 
والظحمُة:العععععععععععةمؾى.وانَتَح  طععععععععععع   فععععععععععععر طععععععععععع ٍ .أو قعععععععععععا، طععععععععععع ٍ  إذا ادمعععععععععععاد أنعععععععععععح 
قا مة.وتظحمععععععععععععععععععة:ادماة وهععععععععععععععععععؾ ل يععععععععععععععععععرة ونحمععععععععععععععععععة القععععععععععععععععععؾ،  ظحمععععععععععععععععععة نحً :نسعععععععععععععععععع ة 

 حتح : إذا أ ععععععععععععفت إليععععععععععععح قععععععععععععؾاًل قالععععععععععععإليح.ونحمتُععععععععععععة القععععععععععععؾ، أنَحُمععععععععععععة َنحععععععععععععً    ععععععععععععالف
 يععععععععرة وادميتعععععععععة مميععععععععة  و قعععععععععا،: نحعععععععع  الشعععععععععامُر قصععععععععيةًة إذا نسعععععععععتت إليععععععععح وهعععععععععه 

 2مؽ قي   يرد( 
 

 ومؽ خ ، هل ؽ التعر فيؽ سظنة أ  هظا  إتفاقًا بيؽ الطعنطيؽ طه تعر ف 
نتحا، هؾ أخل ما لم ير ونستتح إله الالطصظمح  ي  إتفقا ك هطا ممه أ  ا

 آخلُة.
ورد معظععععععه اطنتحععععععا، طععععععا القععععععؾاميس والطعععععععا ؼ األ ظتيععععععة   نععععععح اسععععععت ةا  كطععععععا 

مؤلععععععععف آخععععععععر دو  إذ   وذلععععععععػ  عععععععععة  االمتطععععععععاد ممععععععععه  أو تقميععععععععة ل ععععععععة أو آطرععععععععار
الطؤلعععععف األ عععععما وذكعععععرد  كطعععععا أ  االنتحعععععا، رحعععععةث مظعععععةما ركعععععرر الراتعععععا ل عععععة أو 

 أطرار كاتا آخر.
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لم ؾ عععععععة  إذا نتحعععععععا، معععععععؽ الظا يعععععععة االهعععععععلا  الظسععععععع ة إلعععععععه تعر عععععععف مصعععععععظمح ا
 انتقمظا إله تعر فة مؽ الظا ية اال ظ  ية طسظنة أ :

 
 السفهؽم األ طالحي

Park  قة مرطة   نة " سرقة الرمطات أو األطرار  طا  تناوز ما رطكؽ أمت ارة
 معرطة مامة"

أ   Melissa Holmberg&Mark McCulloughو عععععرى كعععععً  معععععؽ 
لنعععععععزح معععععععؽ  قعععععععؾ  التععععععع ليف اطنتحعععععععا، هعععععععؾ االسعععععععت ةا   ظر ععععععع  ال ظععععععع  أو العطعععععععة 

 لش ص ما بةو  اطفارة لمطصةر األ ما.
 

  parkون  ععععععال مععععععؽ خعععععع ، التعععععععر فيؽ األخيععععععر ؽ أناطععععععا متظاقضععععععيؽ  يعععععع  أ  
 عععععرى أ  اطنتحعععععا، هعععععؾ سعععععرقة أى أنعععععة ركعععععؾ  مقصعععععؾد ومتعطعععععة معععععؽ  عععععا  ة وهعععععلا 
أل  الطظظعععععع  ال  ععععععرى أ  هظععععععا  مععععععؽ رسععععععر  وهععععععؾال رعمععععععؼ قيامععععععة بععععععللػ.أما  الظسعععععع ة 

طاععععؼ  ععععرو   Melissa Holmberg&Mark McCulloughكععععً  مععععؽ  لرؤ ععععة
مكعععععس ذلعععععػ  يععععع   عععععرو   ةوثعععععة دو  إدرا  طاممعععععة لعععععللػ  مطعععععا  عععععزمؼ القعععععؾ،  ععععع   
التعر فععععععععات اط ععععععععظ  ية لمطصععععععععظمح قععععععععة  ععععععععاحت مظصعععععععع ة ممععععععععه و اععععععععات نغععععععععر 

 1أ حاباا.
 كطا رطكؽ تعر ف االنتحا، ممه أنح:

ر ؽ دو  األمتراف    حاباا. الظسخ أو إمادة الصيا ة ألمطا، وأطرار اآلخ -
االنتحا، الطتعطة قة تفرض مميح مقؾ ات فة ةة  طا طا ذلػ أخفا  

 2فاادتػ.
است ةا  أطرار وكمطات اآلخر ؽ دو  األمتراف بؾ ؾح  طصةر تمػ  -

 1الطعمؾمات.

                                                 
1

 -يذًىد ػجذ انكشٌى ػجذ انؼزٌز انجُذي. ثشايج اكزشبف االَزذبل فً انجٍئخ انشلًٍخ انًزبدخ ػجش انىٌت : دساسخ يسذٍخ رجشٌجٍخ 

 .يزبح يٍ خالل انشاثظ انزبنً: 15(.ص5119)ٌىٍَى5انًجهخ انذونٍخ نؼهىو انًكزجبد وانًؼهىيبد.ع

http://mahmoudelgendy.blogspot.com.eg/5112/15/blog-post_94.html 
5
   Plagiarism. 

.52/2/5112http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.visitedin 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.visitedin28/8/2015
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كمطات وأطرار االخر ؽ ) األطرار  الطفاليؼ  الصؾر  النط ( واست ةاماا  أخل -
 2بةو  تسني  الطؤلف أو الطصةر.كطا لؾ كانت خا ة  ػ 

 
ممععععععععه كععععععععؾ  االنتحععععععععا، إسععععععععت ةا   ت التعر فععععععععات العععععععع  ث السععععععععا قةطقععععععععة إتفقعععععععع

 ألمطا، اآلخر ؽ سؾاح أكانت أطرار أو يرها دو  إسظادها أل حاباا.
 

وقععععععة ذكرهععععععا أ طععععععة ال ظيععععععا ممععععععه أناععععععا مشععععععتقة مععععععؽ كمطععععععة آلتيظيععععععة تعظععععععا" 
آخعععععععر  والتعر عععععععف  طعععععععات فععععععع صال ظعععععععف"  والطظتحععععععع  هعععععععؾ خعععععععاطف أطرعععععععار أو كم

)الفظيععععععععععة أو الطؾسععععععععععيكية( وتعظععععععععععه اطدمععععععععععاح  نتحععععععععععا، السععععععععععرقة األدبيععععععععععةالحععععععععععة   ل 
سععععععععت ةا  اطنتععععععععاج الفرععععععععرى ل خععععععععر ؽ ممععععععععه اهؾ  plagiarismالرععععععععاذب  التعععععععع ليف. و

   3أنة إنتاج ف صه.
 

كطا تتظه محطؾد النظةى طه دراستة مؽ برمنيات كشف السرقات العمطية 
ظيا مؽ اطنتحا،  لةراستة وهؾ" أ  اطنتحا، رعظا الطةلؾ، اللى ذكرد أ طة ال 

سرقة سؾاح أكانت ممطية أ  أدبية أ  طظية أ  مؾسيكية وهؾ اطدماح الراذب  الت ليف 
وقة ركؾ  متعطة أو  ير متعطة  و كؾ  متعطةاًمظةما رقة  الطؤلف أطرارًا وكتا ات 

اعية و ير الطقظظة ف ص آخر ممه أمطالة  أما  ير الطتعطة طاؾ الصيا ة  ير الؾ 
 لرتا ات وأطرار اآلخر ؽ.

ون  ال مؽ خ ، هلا التعر ف أ  الطؤلف قة  ةد لظا مالية اطنتحا، كطا قة 
 والطقصؾد  ك  ستي  لاا.  ةد الظية طه إرترا ة 

 

                                                                                                                                            

1
  Bloomington .Indian University. Plagiarism: What It is and How to Recognize and 

Avoid It. Available At : 

http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml.visitedin51/2/5112. 

5
 Plagiarism : What Is it?.P1.Available At :  

www.uky.edu/Ombud/Plagiarism.pdf.visitedin12/62/5112. 
4

( . يزبح ػهى انشاثظ انزبنً : plagiarismأدًذ انخطٍت. االَزذبل ) 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_a rticle.thtml? id=51 
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 مفهؽم الدرقات العمسية:
 الطفاؾ  الم ؾ  

ومظاا ما اح طا القؾاميس والطعا ؼ الم ؾ ة  السرقات العمطية تعةدت مفاليؼ      
ا ما ا ظمح مميح القؾ  وسظعرض فيطا  ما  عضًا مؽ مفاليطاا الم ؾ ة  كطا ومظا

 سظعرض  عضًا مؽ مفاليطاا اط ظ  ية.
الطعظه طا معنؼ الطعانا : كمطة سرقة إسؼ مؽ الطصةر سر   وتعظا السظؾ       

: أ  ر خل فامر أو كاتا فعًرا أو   فمًة ممه متاي ال ير. و قصة  السرقة األدبية
 د ونستتح إله نفسح.نًصا ل ير 

كطا أ  سرقة أدبية تعظا : إست ةا  أو إمادة نشر مظتؾمات محفؾعة الحقؾ        
 1أو الطؾاد الطسنمة التراحة ممه نحؾ  ير مصرح  ح.

 طؽ القؾاميس الته قة تظاولت السرقات العمطية قامؾس مر ا  و ستر  مؽ       
طا مرطاا ممه أناا :  ي  مرطاا ممه أناا " سرقة وإدماح ممرية أطرار اآلخر ؽ"  ك

 2إست ةا  اطنتاج الفررى ل خر ؽ دو  إسظاد أو تصة   مؽ الطصةر.
انتحا، ) آراح مؤلف أو كتابتح(؛ سرقة   Literary Theftكطا رعظا مصظمح     

 3أدبية؛ سرقة مؤلفات ال ير.
 الطفاؾ  األ ظ  ا

 لطصظمح يُ  تعةدت تعر فاتاا مؽ الظا يح اط ظ  يح وذلػ لتعةد متظاولا ا
" تحةث مظةما رقؾ  الراتا متعطةًا  قة ذكرها متة الرحوف الطظامطة ممه أنااط

" خا ة  ش ص آخر دو    إست ةا  كمطات أو أطرار أو معمؾمات" ليست مامة
أو مصةر هلة الرمطات أو الطعمؾمات   ناستاا إله  تعر ف أو ذكر هلا الش ص

  4نفسة.

                                                 
1

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar . يزبح يٍ خالل انشاثظ انزبنً : -يؼجى ػشثً ػشثً  –يؼجى انًؼبًَ انجبيغ  

ar/%D24B44D24B14D34254D24A3visitedin12/2/5112./ 
5

-http://www.merriamلبيىس يشٌبو وثسزش. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  

webster.com/dictionary/plagiarismvisitedin13/2/5112. 
4

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-. يزبح يٍ خالل انشاثظ انزبنً : -لبيىس ػشثً إَجهٍزي  –لبيىس انًؼبًَ  

.13/2/5112en/theftvisitedin / 
4

ػجذ انشءوف انًُبػًخ. انسشلبد انؼهًٍخ انزؼشٌف وطشق انكشف . يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :   

://research.iugaza.edu.pshttp/ 

 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/theftvisitedin19/8/2015.d
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/theftvisitedin19/8/2015.d
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/theftvisitedin19/8/2015.d
http://research.iugaza.edu.ps/
http://research.iugaza.edu.ps/
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أى فك  مؽ أفكا، الظق   ير  ا:وهظا  مؽ رعرف السرقة العمطية   نا

وهؾ مط  خاطئ  القانؾنه. وتعظه أ  ت خل مط  ف ص آخر وتةمه أنة مطمػ.
 1 سؾاح كا  متعطة أو  ير متعطة.

 
و رى دمحم الر يعا أ  السرقات العمطية أو السرقات األدبية هه سرقات طرر ة  

  2تظتاػ مؽ خ لاا الطمرية الفرر ة.
 

السالؼ أ  السرقة العمطية " مفاؾ  فام  رعظه السظؾ هلا و رى سالؼ بؽ دمحم 
ممه أطرار اآلخر ؽ الطظشؾرة طه  حؾث أو مقاالت أو دراسات ذات قيطة ممطية   طا 

أى السظؾ  piracyأو القر ظة  cheatingأو ال ش  plagiarismطه ذلػ اطنتحا،
 طا ر الف  ممه اطنتاج الفررى ل خر ؽ ونشرة دو  اطفارة إله الطصةر األ مه

  3قؾامة الظق  واطقت اس اللى ُرعة  قًا مشرومًا لمنطيع.
 

هلا وقة ذكر محطؾد النظة  طا دراستة السا قة أ  السرقات العمطية هه " 
مصظمح رعتر مؽ مفاؾ  فام  رعظا السظؾ ممه أطرار اآلخر ؽ الطظشؾرة طا 

 plagiarismتحا، حؾث أو مقاالت أو دراسات ذات قيطة ممطية   طا طا ذلػ اطن
العمطا ل خر ؽ  أى السظؾ ممه اطنتاج piracyأو القر ظة Cheatingأو ال ش 

ونشرد دو  اطفارة لمطصةر األ ما  طا ُر الف قؾامة الظق  واطقت اس اللى ُرعة  قًا 
 4مشرومًا لمنطيع.

                                                 
1

. يزبح ػهى 2. ص5119جبيؼخ اإليبو دمحم ثٍ سؼىد اإلساليٍخ )ػًبدح انزمىٌى وانجىدح(. انسشلخ انؼهًٍخ : يبهى ؟ وكٍف ارجُجهب؟. 

 انشاثظ انزبنً :  

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/.../10.pdflastinform5202%103. 
 

5
دمحم انشثٍؼً. أخطبس انسشلبد انؼهًٍخ وانززوٌش فً األطبسٌخ وانجذىس. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  

http://www.kitabat.info/subject.php?id=51114   
4

ٍَخ : دساسخ نهزذذٌبد وانزششٌؼبد انًؼٍُخ ثذًبٌخ دمىق انزأنٍف.انًؤرًش سبنى دمحم ثٍ سبنى. انسشلبد انؼهًٍخ فً انجٍئخ اإلنكزشو  

. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  5111إثشٌم 1انسبدس نجًؼٍخ انًكزجبد وانًؼهىيبد.
http://www.scribd.com/doc/41945619/%D24A14D34294D24B44D24B14D34254D24A14D24AA-%D24A14D34294D24B34D34294D34224D342A%D24A3-%D34214D3423-

%D24A14D34294D24A24D342A%D24A64D24A3-%D24A14D34294D24A24D34294D34244D24AA%D24B14D34224D34264D342A%D24A3-%D24B44D24A14D34294D3422-

%D34224D24AD%D34224D24AF-%D24A24D3426-%D24B44D24A14D34294D34229scribd 
9

 -ثشايج اكزشبف االَزذبل فً انجٍئخ انشلًٍخ انًزبدخ ػجش انىٌت : دساسخ يسذٍخ رجشٌجٍخيذًىد ػجذ انكشٌى ػجذ انؼزٌز انجُذي.  

 .11. ص (.5119)ٌىٍَى5انًجهخ انذونٍخ نؼهىو انًكزجبد وانًؼهىيبد.ع

http://www.kitabat.info/subject.php?id=27113
http://www.kitabat.info/subject.php?id=27113
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تعظا ادماح  اة اآلخر ؽ  إما كمح أو  مح أو  عضح  وها ملمؾمة فيطا  كطاأناا -
 أممؼ مظة العمطاح الطتقةميؽ والطت خر ؽ  و ؾ ح ما .. طإ  السرقة محرمة فرمًا 

ومرترتاععا مععلمؾ  ط عععًا  وقععة  ععر  ل مععز و عع  السععرقة طععا محكععؼ كتا ععح  و كفععا مععؽ 
 ت ميال إثطاا والتظفير مظاا أ  ل مز و   قر  تحر طاا  الشر   ح س حانح  وتعاله

                                               اله :   طقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا، تععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع1  و الزنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا وقتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  الؾلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
             

" ر  اا الظتا إذا اح  الطؤمظات   ارعظػ ممه أ  الرشعركؽ  عاو والرسعرقؽ وال عزنيؽ وال 
                                                                   رقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتمؽ أوالدهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععؽ "
         2  

حانح وتعاله بتؾقيع  ة السرقة طا قؾلح تعاله : " والسارُ  والسارُ  أمر ل س كطا 
 3طاقظعؾا أ ة اطا  زاًح  طا َكَسَ ا نرً  مؽ ل ول مز ٌز كيٌؼ".

ون  ععععععععال مععععععععؽ خعععععععع ، التعر فععععععععات السععععععععا قة لمسععععععععرقات العمطيععععععععة أ  الطفاععععععععؾ         
ر طعععععا  ظحصعععععر طعععععه سعععععرقة وإدمعععععاح ممريعععععة أطرعععععار اآلخعععععر ؽ  كطعععععا أنظعععععا  إمععععععا  الظغععععع

تعر فعععععا النظععععععة  لطفاععععععؾما اطنتحعععععا، والسععععععرقات العمطيععععععة سعععععظنة أ  هظععععععا  تظاقضععععععًا 
فيطععععععا ورد طععععععه الطععععععةلؾليؽ    يعععععع  أ  طععععععا تعر فععععععح ل نتحععععععا، قععععععة ذكععععععر أنععععععح رعظععععععا 
سععععععرقة  وقععععععة  ععععععةد  ععععععؾر هععععععلد السععععععرقة   طععععععا  ععععععيؽ أنععععععح قععععععة ذكععععععر طععععععا تؾ ععععععيحح 

الععععععل  دطععععععع  لطععععععةلؾ، السععععععرقات العمطيععععععة أناععععععا أمععععععؼ وأفععععععط  مععععععؽ اطنتحععععععا،   األمععععععر
ال ا  عععععة إلعععععه التظقيعععععا معععععؽ كيفيعععععة  عععععع  السعععععرقات أفعععععط  طعععععا الؾقعععععت العععععل  ركعععععؾ  
فيعععععح اطنتحعععععا، رعظعععععا السعععععرقة بتععععععةد أفعععععكالاا األدبيعععععة  الفظيعععععة  والطؾسعععععيكية.و نغعععععرًا 
لتععععععةد أنعععععؾاي السعععععرقات العمطيعععععة  و ععععععة إستعرا عععععظا لطفاعععععؾ  اطنتحعععععا، ُرطكُظظعععععا القعععععؾ، 

 ععععععةى  ؾرالسععععععرقات العمطيععععععة  كطععععععا ُرطكُظظععععععا  عععععع   اطنتحععععععا، هععععععؾ إ ععععععةى أنطععععععاا أو إ
القعععععععؾ،  ععععععع   مصعععععععظمح اطنتحعععععععا، مصعععععععظمح  عععععععي  لطفاعععععععؾ  واسعععععععع وهعععععععؾ السعععععععرقات 
العمطيعععععة  وهععععععلا أل  السععععععرقات العمطيعععععة أمععععععؼ وأفععععععط  معععععؽ اطنتحععععععا، طاععععععه التقتصععععععر 

                                                 
1

سسبنخ انجبيؼخ. سشلخ انجذىس وانشسبئم انؼهًٍخ ...هم وصهذ إنى دذ انظبهشح. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  

http://rs.ksu.edu.sa/49194.html 
5

 (.15سىسح انًًزذُخ. اٌَخ انكشًٌخ سلى ) 
4

 (.42سىسح انًبئذح. اٌَخ انكشًٌخ سلى ) 
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ممعععععه اطنتحعععععا، طقعععععر وإنطعععععا تشعععععط  بعععععةاخماا " ال عععععش أو التز يعععععف العمطعععععا  السعععععظؾ 
                                                                         العمطا  القر ظة "

     
وتتتظه الةراسة الطفاؾ  الساب  واللى ذكرد سالؼ بؽ دمحم السالؼ  وهلا نغرًا أل        

هلا التعر ف قة  ةد مالية السرقات العمطية بؾ ؾح كطا أنة قة  ةد مارشطمة 
 الةراسة الحالية. حرعكس ماتتظاول الطصظمح بةاخمة   اط اطة إله أنة

 
 لساذا اإلهتسام بالدرقات العمسية؟

إ  الحععععععرص ممععععععه نسعععععع ة األطرععععععار العمطيععععععة لطتععععععةمياا طععععععا منععععععا، الةراسععععععات       
األكادرطيعععععععة   ظعععععععر   ععععععععحيحة  وتؾثيععععععع  دقيعععععععع   وسعععععععيمة تسععععععععامة الطتعععععععةميؽ ممععععععععه 
اط تفعععععععا   حقعععععععؾ  الطمريعععععععة الفرر عععععععة ال ا عععععععة  وتحطعععععععا إبعععععععةاماتاؼ معععععععؽ الضعععععععياي  

ا أناععععععا وسععععععيمة تسععععععا  ممععععععه الُقععععععراح مرا عععععععة مععععععا ورد طععععععا ال حعععععع  مععععععؽ أطرععععععار  كطعععععع
والفصعععععع  بيظاععععععا و ععععععيؽ أطرععععععار ال ا عععععع   ومتا عععععععة مسععععععار أطرععععععار ال ا عععععع   وأهععععععةاف 

  ح ح  التا ممه أساساا تحةد نقاا الظقاش الةامطة لح.

 هذا ولمدرقات العمسية خطرًا جديًسا ل يسكؼ التعاطف مع مرتكبه لألسباب اآلتية :
السرقة العمطية نؾي مؽ ال ةاي وخيانة األمانة  ألناا تقةرؼ مشؾد ألمطا،  -1

 اآلخر ؽ وإدماح ممريتاا.

السرقة العمطية إنتاا  لحقؾ  الظ امة. طفا  الة الفش  طا الحصؾ، ممه  -2
مؾاطقة الطؤلف األ ما قة تؤد  إله أ رار و رامات وم  قات قضا ية  

 وإله ماهؾ أسؾأ مؽ ذلػ.

عمطية تحر مؽ أمطا، اآلخر ؽ وتعظا السار  الح  طا التفؾ   ير السرقة ال -3
العاد، ممه أقرانح الل ؽ رعتطةو  ممه أنفساؼ طا إنناز أمطالاؼ ال ح ية 

 ال ا ة.
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السرقة العمطية تط   إنتااكًا لطي ا  األمانة العمطية  وسطعة برامج ال ح    -4
 1والنامعات   و ته الةو،.

 :أشكال النتحالت العمسية
  مؽ خ ، ما تظاولظاد طه العظصر الساب  إتضح أ  اطنتحا، هؾ أ ة أنؾاي

السرقات العمطيح  ومؽ خ ، اطط ي ممه الةراسات الته تظاولت عاهرة 
 -اطنتحا، و ة أ  لح العة ة مؽ األنطاا وهه كطا  ما:

  اطستظساخ الرام  لعط  محطا بؾاسظة قانؾ     الت ليف  أو النزح األساسا
 ح.مظ

  الكيا    نشظة محةودد والتعة   طه الطادة العمطيح لم ير ونستتاا إله  ير مؤلفياا
 األ مييؽ.

 .تر طة الظص إله ل ة أخرى دو  إفارد إله الطصةر األ مه 

  كتا ة اطستشاادات الطر عيح  شك  خاطئ وذلػ مؽ خ ، نس ة العط  إله  ير
 مؤلفُح األ مه.

  م تمف دو  ذكر  ا ا الفررد األ ما.سرقة األطرار وتقةرطاا طه فك   

  تحؾ   الطحتؾى الطؾ ؾمه إله فك  آخر  ير الشك  الصادرمميح دو  ذكر
 لةور الطؤلف األ ما.

كسا أن هشاك مؼ ُيرشف اإلنتحالت العمسيه إلى كؽنها تتخذ شكاًل أو أكثر مؼ 
-شكال اآلتيه:األ 

 الظسخ الحرطه لمظص دو  ت يير. - أ
 ف إله الظص األ مه.إ اطة كمطات أو أ ر  - ب

                                                 
1

-www.ut.edu.sa/documents/.../152329d4انضىاثظ، انششوط. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  االلزجبس انؼهًً : األَىاع، 

1c16-91e2-3515-5f11d4d5db9.pdf. 

http://www.ut.edu.sa/documents/.../728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db4.pdf.visitedin30/11/2014
http://www.ut.edu.sa/documents/.../728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db4.pdf.visitedin30/11/2014
http://www.ut.edu.sa/documents/.../728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db4.pdf.visitedin30/11/2014
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 ال ظ  الطتعطة طه هناح الرمطات وتعطة ال ظ  اطم  ه.  -ج

 إ اطة كمطات ومترادطات تحط  نفس الطعظه  نؾار الطصظمح األ مه. -د

 إمادة ترتيا النط  والفقرات وت يير العظاو ؽ. -ه

 إ ةاث  عض الت يير طه إسمؾب الرتا ح. -و

 الطكتؾ ح. إدراج نصؾص مصؾرد داخ  الظصؾص  -ح

 إست ةا  م مات التظصيص طه  ير مؾا عاا الصحيحح. -ا

 إدماح اطستشااد  طصادر وهطيح  ير مؾ ؾدد.  - 

 ذكر روا ر مظتاية الص  يح أو  ير مكتطمة التيانات. - 

 إنتحا، الفررد والتعتير مظاا  إسمؾب آخر. -،

 1لعط  األ ما.التر طح مؽ ل ح إله أخرى دو  إست لا  الطؤلف أوذكر ا  - 

أخرى تدخل ضسؼ دائرة اإلنتحال، وُتخل باألمانه لعمسيه  وُيزيف عمى سعد القرنى أنساطاً 
 وأخالقيات البحث العمسى وهى:

 إست نار متر ؼ لتر طة مط  أكادرطا ونستتح إله نفسح. -

اطقت اس الظؾ   مؽ الظصؾص دو  اطلتزا   ضؾا ظح الطتط مح طه قصر اطقت اس  -
 تؾثيقح.ودقة 

 2إدماح األطرار والظصؾص دو  نستتاا إله أ حاباا. -

                                                 
1

 -ثشايج اكزشبف االَزذبل فً انجٍئخ انشلًٍخ انًزبدخ ػجش انىٌت : دساسخ يسذٍخ رجشٌجٍخُذي. يذًىد ػجذ انكشٌى ػجذ انؼزٌز انج 

 .19،14. ص(.5119)ٌىٍَى5انًجهخ انذونٍخ نؼهىو انًكزجبد وانًؼهىيبد.ع
2

 .19يذًىد ػجذ انكشٌى ػجذ انؼزٌز انجُذي. يشجغ سبثك.ص 
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أك ر  االت االنتحا، التا رقع قياا الظ ب ت تا دو  قصة  أ   Barnbaumو لكر 
وهلا  ر ع إله  اماؼ   فكا، االنتحا،  طعظة  امػ ل نتحا،   الرطكظػ تنظ ح  

لظ ب  فك  وا ة هظا  العة ة مؽ األفكا، الط تمفة ل نتحا،  رعرف معغؼ ا
 ل نتحا، وهؾ الظسخ والمص   وهؾ الظؾي األك ر و ؾ ًا. 

 -ويقدػ النتحال إلى األنؽاع التالية :
 

أخل  طمة أو طقرد هامة دو  و عاا بيؽ الظؾي األو، : الظسخ والمص   -
 م متا اقت اس أو إسظادها لمطصةر.

رؽ مع نسخ بظاح أ  ت يير كمطات الطصةر ول الظؾي ال انا : تتة   الرمطة -
النطمة  طط ا، ممه ذلػ رطكؽ إستتةا، اثظيؽ أو ث ث كمطات  طا النطمة مع 

 1الطرادطات.
و عظا انتحا، اسمؾب الرتا ة مع إخت ف ترتيا الظؾي ال ال  : اطسمؾب  -

 النط  والفقرات.
 يعع   ععتؼ إسععت ةا  االسععتعارات إمععا لنععع  الفرععرد أك ععر الظععؾي الرا ععع : األسععتعارة  -

أو امظعععاح القعععارا الكيعععاس أ  ر معععس الحعععؾاس والعؾاطعععف أطضععع  معععؽ  و عععؾ اً 
و ععف مععاد    إذ  االسععتعارات هععا  ععزح هععا  مععؽ أسععمؾب الطؤلععف اطبععةاما 
طإذا لؼ تتطكؽ مؽ ال روج  استعارد خا ح  عػ تؾ عح الفرعرد أسعت ة  االسعتعارد 

 التا طا الطصةر لرؽ مع األفارة لمطؤلف األ ما.
 2أخل أطرار االخر ؽ دو  ذكر مصةرها.الظؾي ال امس : الفررة -

 
                                                 

1 Types of plagiarism. http://www.plagiarismchecker.net/types-of-plagiarism-

5.php.visitedin15/3/5112. 
2

 C.Barnbaum.PLAGIARISM: A Student's Guide to Recognizing It and Avoiding It. Available At  

.10/9/2015.visitedin.valdosta.edu/~cbarnbau/personal/teaching_MISC/plagiarism.htm2http://ww : 

 

http://ww2.valdosta.edu/~cbarnbau/personal/teaching_MISC/plagiarism.htm
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 نتحال يشقدػ إلى:ل أن ا park,Flint Macdonald&Clegg,ويرى كاًل مؼ 
 -اطنتحا، الرما : و تطط   طه: -1

 إستي ح الطظتح  ممه  ح  كام  مؽ  ا   آخر ونستتح إله نفسح.   1/1

 فراح الطظتح   ح ًا ونستتح إله نفسح.   1/2 

 بترميف  ا   آخر  كتا ة ال ح  ونستتح إله نفسح. أ  رقؾ  الطظتح   1/3

 -اطنتحا، النز ا و تط   طه: -2

الظق  الحرطه لطعمؾمات أو أطرار أو  ط  أو م ظظات مؽ آخر ؽ   2/1
 دو  

 تؾثيقاا.       

 مرض أطرار ومعمؾمات آلخر ؽ مع ت يير اطسمؾب والرمطات   2/2

 ونستتاا لظفسح.         

أ  رقععععععععععؾ  ال ا عععععععععع   إمععععععععععادة أطرععععععععععار   تط عععععععععع  طععععععععععه:اطنتحععععععععععا، الععععععععععلاته و  -3
لعععععععععععح كتتاعععععععععععا طعععععععععععه  حععععععععععع  آخعععععععععععر  وتقعععععععععععةرطاا طعععععععععععه مطععععععععععع   ة عععععععععععة دو  
اطفعععععععععععععارد إلعععععععععععععه الطصعععععععععععععةر األو،  و اعععععععععععععلد الحالعععععععععععععح ركعععععععععععععؾ  ال ا ععععععععععععع  

  1مظتحً  لظفسح  وهلا ال رعفيح مؽ الطساحلح.

 اإلنتحال إلى أربعة أقدام رئيديه وهى: Beasleyوهذا وقد قدػ " بيدمي" 
و حععععععةث نتينععععععة نقععععععص  : Accidentalنتحععععععا، العر ععععععه أو الصععععععةطح الاأواًل :  

 الطعرطح  اطنتحا، ومة  اطلطا    ساليا اطستشااد الطر عه الطست ةمح.

                                                 
1

انًجهخ انذونٍخ نؼهىو  -ثشايج اكزشبف االَزذبل فً انجٍئخ انشلًٍخ انًزبدخ ػجش انىٌت : دساسخ يسذٍخ رجشٌجٍخيذًىد انجُذي.  

 .19. ص(.5119)ٌىٍَى5انًكزجبد وانًؼهىيبد.ع
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وفيععععععح  ععععععؤثر الرععععععؼ الاا عععععع   :  Unintentionalنتحععععععا،  يععععععر الطتعطععععععةثانيععععععًا: اال     
ار مععععؽ مععععؽ الطعمؾمععععات الطتا ععععح ممععععه األطرععععار  حيعععع  ُرطكععععؽ أ  تعععع ته  نفععععس األطرعععع

 أومكتؾ ة وك ناا ت ص الش ص ذاتح. ةطر   تعتيرات مظظؾق

وهععؾ طععع  متعطععة لظسععخ مطعع  فعع ص  :  Intentionalنتحععا، الطتعطععة الاثال ععًا : 
 آخر  الرام   أو ُ زح مظح دو  اطفارد إى مؤلفُح األ مه.

وهعععؾ إسعععت ةا  فععع ص معععا  : Selfe plagiarismاطنتحعععا، الش صعععه را ععععًا :     
 ؾر لح طه فك  آخر دو  اطفارد لمعط  األ مه.لعط  مظش

فهرى كثيرر ، إل أن بعزرها قرد  النتحرال أما مؼ حيث السساراسرات الذرائعه ألسرالي 
 -يتزسؼ مايمى:

 وهؾ نسخ نفس الرمطات لظص آخر. الظسخ والمص  : -
 ةسرقة الفررد : وهه إست ةا  مفاؾ  أو رأى مطاث  ال  ةخ   طؽ الطعرط -

 العامح.
وهععه ت ييععر بظيععة النطمععة   أو إسععت ةا  الطترادطععات أو إمععادة  صععيا ح :إمععادة ال -

ترتيعععا النطععع  طعععه العطععع  األ ععععمه  أو التعتيعععر معععؽ نفعععس الطحتعععؾى  كمطععععات 
 م تمفة.

وهؾتط يععععع  أو تقعععععةرؼ مطععععع  فععععع ص آخر إسعععععت ةا  وسعععععا ر  اطنتحعععععا، الفظعععععه : -
 م تمفة  م   نص  أو  ؾرد  أو  ؾت أو طية ؾ.

سعععت ةا  كعععؾد برنعععامج معععا  أو ال ؾارزميعععات أو الؾععععا ف إنتحعععا، األكؾاد:وهعععؾ إ -
 بةو  تصر ح أواطفارد لمطصةر.

االسعععت ةا   يعععر الصعععحيح لع معععات اطقت عععاس :وهعععؾ طشععع  طعععا التحة عععة العععةقي   -
 لأل زاح الطقت سة مؽ الطحتؾ ات.
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اطفععععارات الطر عيععععة الطضععععممة:وهه إ ععععاطة إفععععارات مر عيععععح لطصععععادر  يععععر  -
  حيحة   أو  ير مؾ ؾدة.

االنتحا،  التر طة :وُ قصة  ح تر طعة الطحتعؾى لم عات األخعرى واسعت ةامح دو   -
   1إفارة لمعط  األ ما.

التصعععععععععععظيفات السعععععععععععا قة ل نتحعععععععععععا، أناعععععععععععا ون  عععععععععععال معععععععععععؽ خععععععععععع ، معععععععععععرض 
مت ا ظعععععععح فيطعععععععا بيظاعععععععا  يععععععع  أ  مظاعععععععا معععععععا اتفععععععع  ومظاعععععععا معععععععا اختمعععععععف  بععععععع  
هظععععععععا  مععععععععا تقابعععععععع  مظاععععععععا طععععععععا  ز يععععععععات معيظععععععععة  كطععععععععا ا  مظاععععععععا مععععععععؽ لععععععععؼ 

  تقاب  مظمقًا.

 مبررات ظهؽر النتحال في السحيط الرقسي:
 

إ  عاؾر اطنترنت واست ةاماا  عماا مر ح لمسظؾ أو  طعظه أد  خم        
طر ًا لماؾاة الختراقاا والسظؾ ممه ما تحؾ ح مؽ معمؾمات  األمر الل  أدى إله 

العمطية  إله  عاؾر النرا ؼ الرقطية  والتا مؽ بيظاا و اح االنتحا، وطيروس السرقات
 انا ذلػ هظا  مةدًا مؽ الظقاا التا أدت إله تفاقؼ عاهرة االنتحا، وانتشارها 

 ومظاا:
 تظؾر وسا   ارتراب النرا ؼ  شك  ما . -
معععععععععععة  و عععععععععععؾد تشعععععععععععر عات رادمععععععععععععة لمنعععععععععععرا ؼ الرقطيعععععععععععة ذات األ ععععععععععععاد العمطيععععععععععععة   -

 والفظية.
أ   ععععععععععععععع ر م ععععععععععععععع  هعععععععععععععععلد النعععععععععععععععرا ؼ  تظمعععععععععععععععا  اعععععععععععععععؾد كتيعععععععععععععععرة معععععععععععععععؽ قتععععععععععععععع   -

 ت صصيؽ طا الطنا، األمظا  والطعمؾماتا معًا.الط
  عؾ ة تؾطير الشؾاهة واألدلة التا تة ؽ النظاة  شك  قظعا. -

                                                 
1

سٍذ دمحم.دوس انًكزجبد األكبدًٌٍخ فً يُغ انسشلبد انؼهًٍخ واكزشبفهب دساسخ اسزكشبفٍخ نخذيبد ػًبد ػٍسى صبنخ، أيبًَ ان 

 :. يزبح ػهى انشاثظ انزبن2،9ً(. ص5114)أثشٌم،5يجهخ انًكزجبد وانًؼهىيبد انؼشثٍخ.عانًكزجبد وثشيجٍبد كشف االَزذبل. 

http://www.academia.edu/2459611/ 

http://www.academia.edu/5324677/


 
18 

تععععععععععععةط  الطعمؾمععععععععععععات الطنانيععععععععععععة متععععععععععععر الؾ ععععععععععععا  شععععععععععععك  رسععععععععععععير دو  وسععععععععععععا    -
 1 طارة مطا رنعماا قابمة لمسرقة.

 ؾا رمتر الؾ ا دو  أرة   Paper-Millsانتشار مؾاقع بيع ال حؾث الناهزة  -   
 لتقظيؽ مطماا.       

   2انايار مظغؾمة األخ   العامة وانتشار الفساد طا األوساا العمطية. -
 مة  و ؾد الؾقت الراطا لتظغيؼ العط  األ ما وتقةرطة. -
الظر قععععة الطسععععت ةمة طععععا تععععةو ؽ الط  غععععات  يععععر طعالععععة ممععععه سععععتي  الط ععععا،  -

 التسن  دا طًا مصادر الطعمؾمات.
ة لمحصععععؾ، ممععععه الظنععععاح سععععؾاح أكععععا  مادرععععًا أو مععععؽ الشعععععؾر  الضعععع ر الشععععة  -

 الؾالة ؽ أو ال قاطة.
 3و ؾد قيؼ ثقافية م تمفة / مطارسة اطتفاقيات األكادرطية الط تمفة. -

 أضرار النتحال عمى الترال العمسي:
 

إ  خظععععععععععؾرة سععععععععععرقة ال حعععععععععع  العمطععععععععععا ترطععععععععععؽ طععععععععععا أناععععععععععا ترطععععععععععع مععععععععععؽ فعععععععععع   السععععععععععار        
ميععععععععععععا كالععععععععععععةكتؾراد وتصعععععععععععع   ععععععععععععح الععععععععععععه مرت ععععععععععععة ممطيععععععععععععا ووعيفيععععععععععععا  وقععععععععععععة تطظحععععععععععععح فععععععععععععاادة م

وتتععععععععععر    األسععععععععععتاذرة  وقععععععععععة ترقععععععععععه  ععععععععععح إلععععععععععه اممععععععععععا الطسععععععععععتؾ ات السياسععععععععععية واال تطاعيععععععععععة.
هععععععععععلد السععععععععععرقات أثععععععععععار سععععععععععي ة ممععععععععععه السععععععععععطعة العالطيععععععععععة لمنامعععععععععععات والطؤسسععععععععععات العمطيععععععععععة 

مترت مظاععععععععا "العر يععععععععة نععععععععت" "انحظععععععععاا ثقععععععععاطا الطحميععععععععة والععععععععؾطؽ ككعععععععع   طاععععععععا تط عععععععع  كطععععععععا
كطعععععععععععا أ  انتشعععععععععععارها  عععععععععععؤثر سعععععععععععمتيا ممعععععععععععه مطععععععععععع  ال عععععععععععا  يؽ العمطيعععععععععععيؽ  و مظنعععععععععععة طرر عععععععععععة".

الشعععععععععععرطاح والعععععععععععل ؽ تنعععععععععععةهؼ رععععععععععععانؾ  معانعععععععععععاة فعععععععععععة ةة طعععععععععععا عععععععععععع  فعععععععععععحة الطعععععععععععؾارد الطاليعععععععععععة 
والسعععععععععععظيؽ لم حعععععععععع  العمطعععععععععععا  و ععععععععععععف التنايعععععععععععزات العمطيعععععععععععة  و قضعععععععععععؾ  األرعععععععععععا  واألفعععععععععععار 

طعععععععععا مطععععععععع  دحوب مضعععععععععظا معععععععععؽ ا ععععععععع  الحصعععععععععؾ، ممعععععععععه نتعععععععععا ج  ة عععععععععةة تسعععععععععتح  الظشعععععععععر  
                                                 

1
ٍَخ : دساسخ نهزذذٌبد وانزششٌؼبد انًؼٍُخ ثذًبٌخ دمىق انزأنٍف.انًؤرًش انسشلبد انؼهًٍخ فً انجٍئخ اإلنكزشوسبنى ثٍ دمحم انسبنى.  

. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  5111إثشٌم 1انسبدس نجًؼٍخ انًكزجبد وانًؼهىيبد.
http://www.scribd.com/doc/41945619/%D24A14D34294D24B44D24B14D34254D24A14D24AA-%D24A14D34294D24B34D34294D34224D342A%D24A3-%D34214D3423-

%D24A14D34294D24A24D342A%D24A64D24A3-%D24A14D34294D24A24D34294D34244D24AA%D24B14D34224D34264D342A%D24A3-%D24B44D24A14D34294D3422-

%D34224D24AD%D34224D24AF-%D24A24D3426-%D24B44D24A14D34294D34229scribd. 
5

 -ثشايج اكزشبف االَزذبل فً انجٍئخ انشلًٍخ انًزبدخ ػجش انىٌت : دساسخ يسذٍخ رجشٌجٍخ يذًىد ػجذ انكشٌى ػجذ انؼزٌز انجُذي. 

 .11.ص(.5119)ٌىٍَى5انًجهخ انذونٍخ نؼهىو انًكزجبد وانًؼهىيبد.ع
4

 University of Essex. Plagiarism and how to avoid it.P1.AvailableAt:  

https://www.essex.ac.uk/plagiarism/docs/Plagiarism_and_how_to_avoid_it_%110.p
df.visitedin:00202%103. 
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ح التسععععععععععععاؤ، والشععععععععععععكؾ  مظععععععععععععةهؼ مععععععععععععؽ  ععععععععععععةوى ال حعععععععععععع  العمطععععععععععععا الصععععععععععععاد   مطععععععععععععا رظععععععععععععر 
  وانتشععععععععععارد ممععععععععععه انتاععععععععععاج هععععععععععلا األسععععععععععمؾب الطشععععععععععيؽ و يععععععععععر وتشععععععععععنعاؼ سععععععععععاؾلة االقت ععععععععععاس

الظتيععععععععععععا أ  م ععععععععععع  هعععععععععععلد السعععععععععععرقات العمطيعععععععععععة ال تتعععععععععععر  أ  آثعععععععععععار ممعععععععععععه مسعععععععععععيرة ال حععععععععععع  
ا العمطععععععععععا وال تسععععععععععاهؼ طععععععععععا تقةمععععععععععح وت قععععععععععه ماطمععععععععععة ال  رشععععععععععير لاععععععععععا مععععععععععالؼ وال رعتععععععععععرف باعععععععععع

 ا عععععععع  وال تنعععععععععة  عععععععععةى إال بعععععععععيؽ الناععععععععع ح والطظتفعععععععععيؽ مظاعععععععععا  ومعععععععععع هعععععععععلا تعععععععععزداد  ازدرعععععععععاد 
الفسععععععععععاد السياسععععععععععا والطععععععععععالا واطدار  طععععععععععا التمععععععععععة طتصعععععععععع ح  ععععععععععزح ال تنععععععععععزأ مععععععععععؽ الحالععععععععععة   

اال تطاعيعععععععععععة العامعععععععععععة والتعععععععععععا تتط ععععععععععع   ععععععععععععة  ا تعععععععععععرا  السعععععععععععار  لمطععععععععععععا ير العمطيعععععععععععة والكعععععععععععيؼ 
                                                               1.األخ قيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععح

                            
وإنى جبَت رنك ٌزكش يذًىد انجُذي، جًهخ يٍ انًخبطش انزً ٌجهجهب االَزذبل فً 

 -طٍبره وانزً رىثش ػهى ػًهٍخ االرصبل انؼهًً، ورزًثم فً :

 
رفقة ال ح  العمطا  ياي القةوة. طارتراب م   هلد النر طة رنع  مرترتاا سارقًا مطا  -1

والعمطاح الاي ة والتقة ر التا ُرضفياا ممياؼ الطنتطع مظل بةارة االتصا، العمطا  ته 
 اآل .

تععععععععععةنا مسععععععععععتؾى التعمععععععععععيؼ وقمععععععععععة اطبععععععععععةاي و اط ععععععععععاطة : استشععععععععععراح عععععععععععاهرة االنتحععععععععععا،  -2
واسععععععععتح لاا مععععععععؽ فعععععععع نح أ  ُرحنععععععععؼ دا ععععععععرة اطبععععععععةاي خؾطععععععععًا مععععععععؽ السععععععععظؾ ممععععععععه قععععععععرا ح 

و  فغععععععععععًا لمحقععععععععععؾ   مطععععععععععا ال رشععععععععععنع ممععععععععععه التعمععععععععععيؼ النععععععععععاد  العقععععععععععؾ، دو  مقععععععععععاب أ
 و للػ ط  إ اطة وال إثراح لمطعرطة ال شر ة.

ترسعععععععععيخ متعععععععععةأ االتراليعععععععععة واسعععععععععت ا ة  قعععععععععؾ  اآلخعععععععععر ؽ  عععععععععؤد  النايعععععععععار الطنتطععععععععععات  -3
  شك  تةر نا.

التشاير  الطظتحميؽ ال ركؾ  قا رًا ممياؼ طقر   ب   تعةاهؼ إله الظي  مؽ سطعة  -4
ا  ظتستؾ  إلياا  مطا  ؤد  إله تشؾ ح سطعة ومكانة زم ح الطؤسسة الطؤسسات الت

 العمطية واألدبية.

                                                 
1

دمحم انشثٍؼً. أخطبس انسشلبد انؼهًٍخ. يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  

http://www.dw.de/%D24A44D24AE%D24B14D24A14D24B1-

%D24A14D34294D24B44D24B14D34254D24A14D24AA-

%D24A14D34294D24B34D34294D34224D342A%D24A3/a-16229561) 

 

http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-16584261
http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-16584261
http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-16584261
http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-16584261
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السكؾت ممه هلا الظؾي مؽ النرا ؼ رعة تطكيظًا لمفؾ ه طا الطنتطع : طشيؾي النر طة  -5
دو  رادي رنع  الطنتطعات الحة  ة متساو ة مع منتطع ال ا ة  ي  ال قانؾ  و ال 

  مقاب وال قاح لأل مح. 
 النتحال: دائرة في الؽقؽع تجش  يفيةك

ولطا كا  االنتحا، رط   تمػ ال ظؾرة و يرها و تصف بالد الشراهح مؽ النرا ؼ كا  البة         
وا  ركؾ  هظا  مؾام  مضادة  ته الرقع ال اح مؽ الطعمؾمات طا ُ نر االنتحا،  وفراهتح  

 وهلد القؾامة  م صاا أ طة ال ظيا طا ال ظؾات ال طس التالية:
 

اكتععععععععععا م  غععععععععععات وا ععععععععععحة ومظاسعععععععععع ة أثظععععععععععاح إ ععععععععععراح مطميععععععععععة ال حعععععععععع   ومظععععععععععة      .1
مرا ععععععععععة معععععععععلكراتػ مميعععععععععػ أ  تعععععععععةر  إلعععععععععه أ  كاتعععععععععا تععععععععععؾد كععععععععع  كمطعععععععععة أو طرعععععععععرة 

 أو م ا،.
 اكتا الطصةر الرام  ممه ك   فحة مؽ الطلكرات.    .2
أفععععععععععر بؾ ععععععععععؾح طععععععععععا إلقا ععععععععععػ إلععععععععععه كعععععععععع  الرمطععععععععععات واألطرععععععععععار واألم مععععععععععة التععععععععععا      .3

وإذا استشعععععععععاةت  طصعععععععععةر طعععععععععا بةارعععععععععة إلقا عععععععععػ  ومعععععععععؽ ثعععععععععؼ اسعععععععععت ةمت  لعععععععععػ ليسعععععععععت 
 طررة أخرى لظفس الطؤلف  طعميػ إمظاح اسؼ الطؤلف مؽ  ة ة.

  يؽ تقؾ  بتم يص أطرار  مميػ ذكر أسطاح مؤلفياا.     .4
مظعععععععععةما ركعععععععععؾ  لعععععععععةرػ فعععععععععػ اذكعععععععععر الطصعععععععععةر  سعععععععععترؾ  طعععععععععا  ععععععععععض األ يعععععععععا       .5

الطصععععععععةر أو ال  طععععععععا هععععععععلد الحالععععععععة مععععععععؽ  يععععععععر مت كععععععععة فيطععععععععا إذا كععععععععا  مميععععععععػ ذكععععععععر 
 1األطض  لػ ذكرد.

  
 و طكؽ إختصار ال ظؾات السا قة طا الشك  اآلتا:

                                                 
1

 أحوذ الخطيب.هرجع سابق. 
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 والنة ر  اللكر أ  ذكر الطترمطيؽ لمطصادر رضفا الطيزتيؽ التاليتيؽ  ي  أنح: 
ر ععععععة  الشعععععع ص نفسععععععح أل  الطترمطععععععيؽ الععععععل ؽ  ععععععلكرو  الطصععععععادر رقؾمععععععؾ  بز ععععععادة مصععععععةاقيتاؼ  "

النطاعععععؾر  طعظعععععةما تستشعععععاة  قعععععؾ، معععععؽ كتعععععاب أو مقالعععععة أو مقابمعععععة وتعععععلكر اسعععععؼ الطؤلعععععف أو أمعععععا  
الطعععععترمؼ  طإنعععععػ سعععععتغار لمنطاعععععؾر   نعععععػ أنعععععت معععععؽ قعععععا   ال حععععع  معععععؽ الطؾ عععععؾي وأنعععععػ ممعععععه ممعععععؼ 

كطعععععا أ  االمتعععععراف  الطصعععععادر رعتعععععر معععععؽ  عععععةقػ  طاألطرعععععار النيعععععةة والتعععععا ال  "  طعععععا تعععععترمؼ مظعععععح
 1لؾا ا مظح الشرف لراتتاا األ ما.تظسه نادرة  ةًا  للا ططؽ ا

 
لتنظعععععا االنتحعععععا، رنعععععا تصعععععة   كععععع  معمؾمعععععة  طعظعععععة أخعععععل طرعععععرة أورأ  أو نغر عععععة فععععع ص و       

آخعععععر  أرعععععة  قعععععا     إ صعععععاحات   رسعععععؾ  بيانيعععععة ورسعععععؾمات  واألقت اسعععععات سعععععؾاح أكانعععععت مكتؾ عععععة 
 2أو مظظؾقة وخا ح  ش ص آخر  ظ  ا إسظادها إله أ حاباا.

 
 
 
 

                                                 
1

 أحوذ الخطيب.هرجع سابق. 
2
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 جسؽعة مؼ الشرائح الخرى لتدن  الؽقؽع في دائرة النتحال وهي: باإلضافة لذلغ يؽجد م
 نرائح لتجش  النتحال:

طعععععا كععععع  معععععرة تقعععععؾ   ظ امعععععة الطعععععؾاد معععععؽ اطنترنعععععت ت كعععععة دا طعععععًا معععععؽ أنعععععػ تحصععععع  ممعععععه   -
 الطصةر الرام   حي  رطكظػ اطستشااد  ح طا وقت ال  .

الت الصععععحفية  ت خععععل مععععؽ إذا كظععععت تسععععت ة   ظاقععععات الط  غععععة مظععععة قععععراحة الرتععععا والطقععععا -
الؾقععععت لسععععرد الطصععععةر الرامعععع   طععععا طععععا ذلععععػ أرقععععا  الصععععفحات ممععععه الطقععععاطع التععععا قطععععت 

 بظس اا.

كمطعععععا قطعععععت   قعععععص ولصععععع  معععععؽ اطنترنعععععت لمؾثيقعععععة التعععععا تقعععععؾ   إنشعععععا اا  إمظاعععععا لعععععؾ   -
آخعععععععر  و يظطعععععععا تقعععععععؾ  بتتيعععععععيض الطسعععععععؾدة رطكظعععععععػ أ  تقعععععععرر إذاكعععععععا  لعععععععةرػ الر يعععععععر معععععععؽ 

رة  و طكظععععععػ إمععععععادة  ععععععيا ة االقت اسععععععات التععععععا سععععععمر ممياععععععا الضععععععؾح اطقت اسععععععات الط افعععععع
 مؽ قت    مع التصة  .

ال تفتعععععرض أ  هظعععععا  معععععةدًا سعععععحر ًا معععععؽ الرمطعععععات أو النطععععع  التعععععا رطكعععععؽ إسعععععتعارتاا دو   -
 م  قة الطتاؼ  السرقة األدبية.

 ال تحرف الظتا ج وال تةما ممرية األطرار. -
يح لعععععللػ  تعععععه رعمعععععؼ القعععععارا أنعععععػ لسعععععت مظعععععة نسعععععخ طقعععععرات معععععؽ العععععظص  ظ  عععععا مطععععع   افععععع -

  ا ا تمػ الفقرات.
  1إذاكظت تست ة  الرمطات  الض ر   إست ة  م مات االقت اس واستشاة  الطصةر. -
أذكععععر اسععععؼ الشعععع ص طععععا بةارععععة االقت ععععاس  طععععا الؾسععععر  أو طععععا ناا تععععح اسععععت ة  م معععععات  -

 2االقت اس أ   ع الع ارات الطظقؾلة بيؽ أقؾاس.

إت اذهعععععا لتنظعععععا الؾقعععععؾي  هظعععععا  منطؾمعععععة معععععؽ اط عععععراحات  إمكعععععا  الظالعععععا و اط عععععاطة إلعععععه ذلعععععػ
 طا تاطة االنتحا، :

ر  تطعععععا  اطدرا  أ  مقالعععععح أو ح عععععح سعععععيفحص بةقعععععة لمت كعععععة معععععؽ خمعععععؾة معععععؽ أرعععععة ذ أ   بالطلاممه 
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أم معععععة ل نتحععععععا، والتعععععا إ  و ععععععةت سعععععتؤد   تطععععععًا إلعععععه إت ععععععاذ النامععععععة إ ععععععراحات  عععععارمة  حعععععع  
العقؾ ععععععة  التععععععا تفر ععععععاا النامعععععععة طععععععا  الععععععح كاععععععلد إل ععععععاح نتععععععا ج كاطععععععة  الظالععععععا. مععععععادة تتضععععععطؽ

 1اطمتحانات التا قةماا الظالا خ ، الفص  الةراسا الل   رى فيح االنتحا،.
ت ييععععععععر مؾقفععععععععػ  ععععععععؾ، اسععععععععت ةا  األقت اسععععععععات  طاعععععععع  تغععععععععؽ أنععععععععػ تسععععععععت ة  الر يععععععععر مععععععععؽ  -

ؾ مععععا تسعععععت ةمح اطستشععععاادات  أ  قميععععع  مظععععحا وهععععع  تعتقععععة معععععاهه نغععععرة أسعععععاتلتػ لععععػ نحععععع
ؽ الظم عععععععة رشععععععععرو   قمععععععع   عععععععؾ، مارسعععععععت ةمؾنح معععععععؽ معععععععمعععععععؽ تمعععععععػ اطقت اسعععععععاتا طر يعععععععر 

 إستشاادات لللػ  ظ  ا إست ةا  اطقت اس لمتؾ يح.
تععععععةو ؽ الط  غععععععات ال ا ععععععة  كعععععع  مصععععععةر وذكععععععر التيانععععععات التتمؾ رافيععععععة ال ا ععععععح باععععععا   -

يؽ مععععا كظععععت قععععة  عععععة ذلععععػ   ععععاو، التفريععععر طععععا م  غاتععععػ كظععععؾي مععععؽ الفضععععاح اطنتقععععالا بعععع
 2قرأتح  و يؽ ماتستعة لرتابتح.

إ عععععععععععراحات  إمكعععععععععععا  الرميعععععععععععة أو الطعاعععععععععععة إت اذهعععععععععععا لتنظيعععععععععععا الظععععععععععع ب إرترعععععععععععاب خظععععععععععع   -
 -االنتحا،:

 
لفععععت إنت ععععاد الظعععع ب إلععععه قؾامععععة النامعععععة الطتعمقععععة  االنتحالؾكيفيععععة تنظ ععععح وتنظععععا وتقععععةرؼ  -

 الطز ة مؽ اطرفادات بالا ال صؾص.
لمت كععععة مععععؽ مععععة  وقععععؾي أ   الععععة انتحععععا،  ب  شععععك  دور  طحععععص مقععععاالت أو حععععؾث الظعععع  -

 وذلػ إما  إت اي الساليا التقميةرة أو  إت اي الساليا الحة  ة.
تت ععععععععععلها النامعععععععععععة وطعععععععععع  سياسععععععععععتاا إذا  ذلتا قاحات ارط ص اوبخ ب  طلا ر    ععععععععععزت -

 ما ثتت أو إفت ح  كيا  الظالا  االنتحا،.
 

    -ؽ االنتحا، :إ راحات  إمكا  النامعة ات اذها لمتقمي  م

تزو عععععععة الظععععععع ب ومعععععععؾعفا الرميعععععععات الط تمفعععععععة بظشعععععععرات تتعععععععيؽ بؾ عععععععؾح معععععععا تعتتعععععععرد  -1
 النامعح إنتحااًل وكيفية تنظ ة.

 لفت إنت اهاؼ إله العقؾ ات التا قة تفر اا النامعة طا  االت االنتحا،. -2
إت عععععاذ اط عععععراحات ال زمعععععة لضعععععطا  و عععععةة األسعععععمؾب الطسعععععت ة  طعععععا التعامععععع  معععععع أ   -3

                                                 
1
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 نتحا، تحص  طا النامعة. الة ا
امت ععععار خيانعععععة الظالعععععا ل قعععععة النامععععععة أمععععرًا   ارعععععة النةرعععععة وإ عععععراح التحكيقعععععات ال زمعععععة  -4

 1طا  ا، األفت اد بؾقؾي  الة انتحا، لفرض العقؾ ات الطظاس ة إ  تؼ إث اتاا
 النتحال والستثشاءات السرتبطة بحق التأليف عبر النترن :

ععععععععيؽ ممعععععععه الفعععععععرد الكيعععععععا   اطستظسعععععععاخ الرامععععععع  لعطععععععع  لرعععععععا تعععععععتؼ مطميعععععععة االنتحعععععععا،   ت        
محطععععععا بؾاسععععععظة قععععععانؾ   عععععع  التعععععع ليف أو لمنععععععزح النععععععؾهر  أو األساسععععععا مظععععععح أو  ععععععإ راح أرععععععة 
أنشعععععظة أخعععععرى دمحمودة ممعععععه الطعععععادة الطظتحمعععععة كالتععععععة   مععععع ً  . و ؾ عععععة خمعععععر بعععععيؽ الطسعععععتفية ؽ 

كمطععععة " النععععؾهر " ممععععه أناععععا فيطععععا  تعمعععع   طعظععععه " النععععؾهر  أو األساسععععا " و ظ  ععععا اال تفاععععؼ 
 2" ال التية".

إخت عار  سعير لمحكعؼ ممعه مطميعة االستظسعاخ  تشعارلز أو ظاعارؼ طعا نفعس الطصعةرقة ذكر          
  النزح الطستظسخ مؽ مؤلفح طث عات  قعح أ طعظه أنح طا  الة ماركؾ  ممه الطؤلف طعمح طث ات 

  ما أ  الاؾي القارا لمظص األأما  القضاح  ثانيًا ه  أ  النزح الطستظسخ كفي   عة  ر 
طحيؽ ترؾ  اط ا ة بظعؼ ترؾ  العة ة مؽ مطميات اطستظساخ الطتا عة ممعه اطنترنعت هعا أل عزاح 

  ؾهر ة مؽ الظص ومؽ ثؼ تعة إنتحااًل.
 

   برمجيات كذف النتحال:
تا ة الطعمؾمات وساؾلة تةطقاا  األمر الل   ما طا طياتح ف ج كطا  احت اطنترنت  إ      

النرا ؼ الطعمؾماتية  والل  أ  ح االنتحا، ك  ة  ؾرد قا ةًا لمطقاومة التا ترما اطنتاج الفرر  

واألبةاي العقما الطظشؾر والل   ظشر ممه ف كة اطنترنت  طاا  احت أرضًا  الةواح لطةاواة 

تستتت فيح لمطؤلفيؽ ولطمر تاؼ اللهظية  وهلا الةواح  تط   طا  ولؾ زح مؽ الن رح الل 

الترمنيات والطؾاقع والطحركات التا ماطتاا التحر  مؽ واقعات االنتحا،  وسيكؾ   ة ُ ظا هظا 

الرشف مؽ السرقات العمطية  وهؾ برمنيات كشف السرقات   و، مؽ ستقا رًا ممه الظطر األ
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عانيح التي ة الرقطية اليؾ  مؽ ت الحا ة إله عاؾرها نغرًا لطا تدمتمػ الترمنيات التا   العمطية

 .إمتةاحات

  السقرؽد ببرمجيات كذف الدرقات العمسية:
" هععععععععا بععععععععرامج  اسععععععععؾ ية طععععععععرض و ؾدهععععععععا انتشععععععععار االنتحععععععععا، طععععععععا التي ععععععععة الرقطيععععععععة  ومطعععععععع   

بعععععيؽ الظصعععععؾص الرقطيعععععة الكتشعععععاف أى تظعععععاب   ومعععععؽ ثعععععؼ تحة عععععة  نعععععؼ  Matchingمضعععععاهاة 
 1التظاب  ومصةرد طا الظصؾص ال رى ". هلا

 األنؽاع والؽظائف:
 رطكؽ تقسيؼ برمنيات كشف االنتحا، وط  محاور مة ةة  مظاا :

 web-based سعععععععا بي عععععععة العطععععععع  : وتشعععععععط  الترمنيعععععععات الطعتطعععععععةة ممعععععععه الؾ عععععععا -
(  والترمنيعععععات الطعتطعععععةة ممعععععه نغعععععؼ التشععععع ي  والتعععععا رظمععععع  ممياعععععا turnitin)م ععععع  : 

 (EVE2)م  :  windows  applicationت الؾ ظةوزأ يانًا تظتيقا
 سعععععا طر قعععععة أو أسعععععمؾب كشعععععف االنتحعععععا، : وتشعععععط  كشعععععف االنتحعععععا، معععععؽ طر ععععع   -

محركعععععات  حععععع  اطنترنعععععت طقعععععر  والرشعععععف امتطعععععادًا ممعععععه قؾامعععععة بيانعععععات الظصعععععؾص  
 والرشف  است ةا  االثظيؽ معًا.

 الطصةر.  سا الترمفة : وتشط  الترمنيات التنار ة  الطنانية  مفتؾ ة -
 سععععععا نععععععؾي الطمفععععععات التععععععا  ععععععةمطاا : وتشععععععط  الطمفععععععات التععععععا تتعامعععععع  مععععععع ممفععععععات  -

(  و رمنيعععات تعععةمؼ (txt, doc, PDF, rtf, etcالظصعععؾص  كععع  أفعععكالاا 
أفعععععكا، معيظعععععة معععععؽ الطمفعععععات الظصعععععية  و رمنيعععععات تتعامععععع  معععععع كيانعععععات رقطيعععععة  يعععععرا 

لرشعععععععععععععععف انتحعععععععععععععععا، أكعععععععععععععععؾاد الطصعععععععععععععععةر  MOSSو  Jplagلظصعععععععععععععععؾص ) م ععععععععععععععع  :
 رمنيات(.لمت

 أما مؼ حيث الؽظائف األساسية لبرمجيات كذف الدرقات العمسية فهي كسا يمي:
مضاهاة وثيقة بؾثيقة أخرى أو  عةة وثا   و يا  أو ح التشا ح واالخت ف  ونس ة التشا ح  -1

 بيظاطا.
 مضاهاة الؾثيقة بؾثا   أخرى امتطادًا ممه قؾامة بيانات الظص الرام  ومحركات ال ح . -2
ة اطرسععععععا، الطتعععععععةد لععععععظفس الؾثيقععععععة التععععععا تععععععؼ طحصععععععاا مععععععؽ قتعععععع   و عععععععة إ ععععععراح إمكانيعععععع -3

 ال ا   لمتعةر ت الطظمؾ ة لتفاد  التشا ح  وطحصاا مرة أخرى.
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 الحفا  ممه خصؾ ية وسر ة ك  وثيقة  تؼ طحصاا. -4
 .LMS  ونغؼ إدارة الطحتؾى CMSإمكانية التعام  مع نغؼ إدارة الطحتؾى  -5
 ت ممه ممف الؾثيقة التا تؼ طحصاا.الطسامةة طا إ راح تصؾ  ا -6
تقععععةرؼ تقععععار ر   فععععكا، متعععععةدة مععععؽ كعععع  وثيقععععة  ععععتؼ طحصععععاا مععععع بيععععا  نسعععع ة االنتحعععععا،  -7

 لر  وثيقة ور ظاا  الظص أو الظصؾص األ مية الطظقؾ، مظاا.
 ط امة التقار ر مع إمكانية  فغاا طا  ي ة ممفات نصية. -8
 اختزا  تقار ر طحص الؾثا    حساب الطست ة . -9

ركة التقعععععععار ر معععععععع أطعععععععراد آخعععععععر ؽ مسعععععععنميؽ ولاعععععععؼ  سعععععععا ات ممعععععععه نفعععععععس مشعععععععا -11
 الترنامج.

إرسعععععععععا، إفععععععععععارات أو تظتياعععععععععات  التر عععععععععة اطلرترونعععععععععا طمععععععععع   الطسعععععععععت ة   انتاعععععععععاح  -11
 مطمية الفحص و ةور التقر ر.

 التعام  مع الؾثا     ك ر مؽ ل ة. -12
 ,PDF, doc, docksالتعامعع  مععع أفععكا، متعععةدة مععؽ أفععكا، ممفععات الؾثععا   ) -13

html, txt, rtf (. 
تظؾي أساليا إرسا، نص الؾثيقة لمترنامج)بر ة إلرترونا  قص ولص   تحطي   امة  -14

 لمطمفات(.
 إمكانية است عاد الطؾاد الطقت سة طا الظص أثظاح الفحص. -15
ا اختزا  الؾثا   الطرسمة لفحصاا  الترنامج  قامةة بيانات مركز ة أو ممه خاد  محم -16

 1لفترة طؾ مة.
طععععععععععععه وأخيععععععععععععرًا ولععععععععععععيس آخععععععععععععرًا أود أ  أقععععععععععععؾ، أ  تزا ععععععععععععة عععععععععععععاهرة السععععععععععععرقات العمطيععععععععععععة        

اهتطعععععععععا  أسعععععععععاتلة النامععععععععععات وال عععععععععا  يؽ العععععععععل ؽ طعععععععععالتؾا  قعععععععععانؾ  رادي  الفتعععععععععرة األخيعععععععععرة أثعععععععععار
لمحعععععععععة مظاعععععععععا طعععععععععه األوسعععععععععاا العمطيعععععععععة  مقتعععععععععر يؽ انشعععععععععاح  اعععععععععة خا عععععععععة  ال حععععععععع  العمطعععععععععه 

قات ومعاق ععععععععععععة القععععععععععععا طيؽ ممياععععععععععععا   فععععععععععععة طععععععععععععه كعععععععععععع   امعععععععععععععة ماطتاععععععععععععا اكتشععععععععععععاف اى سععععععععععععر 
       2العقؾ ات الططكظة

 
 

                                                 
1

 .51سبثك.ص  ػًبد ػٍسى صبنخ، أيبًَ انسٍذ دمحم.يشجغ 
5

 جشٌذح انجًهىسٌخ. أسبرزح انجبيؼبد ٌطبنجىٌ ثمىاٍٍَ سادػخ نذًبٌزهى يٍ ظبهشح انسشلبد انؼهًٍخ.يزبح ػهى انشاثظ انزبنً :  

http://www.el-wasat.com/portal/News-55603454.html 
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 وفيطا  ما مر ًا ل عض الترامج التا مؽ ف ناا الكيا   الرشف مؽ واقعات االنتحا،:-

  برنامجDoc Cop      
 1" مار " ةمه الترنامج مؽ تصطيؼ ف ص          

ؾ   الطؤلفعععععععععععععععععععؾ   الترنععععععععععععععععععامج متعععععععععععععععععععاح ل سعععععععععععععععععععت ةا  مععععععععععععععععععؽ قتععععععععععععععععععع  )األكعععععععععععععععععععادرطي -
الطحععععععععععععععررو   الصععععععععععععععحفييؽ   الطحا ععععععععععععععر ؽ  الطشععععععععععععععرطيؽ  ال ععععععععععععععا  يؽ   الظعععععععععععععع ب 

   الطعمطيؽ(.
الترنعععععععععععامج  عععععععععععؾطر التقعععععععععععار ر و رسعععععععععععماا معععععععععععؽ طر ععععععععععع  التر عععععععععععة اطلرترونعععععععععععا وهعععععععععععه  -

 HTML,DOCقابمح لمفتح طا  ي ة 
 Doc,Pdf ةمؼ ممفات -
ألعععععععععععععف  181 ظ  ععععععععععععا أ  ال  تنعععععععععععععاوز معععععععععععععةد الرمطعععععععععععععات الععععععععععععؾاردد  الؾثيقعععععععععععععة معععععععععععععؽ  -

 طة.كم
رنعععععععععا أ  رحتعععععععععؾ  ممعععععععععه ممفعععععععععات نصعععععععععية وليسعععععععععت الصعععععععععؾر الططسعععععععععؾ ح  عععععععععؾ يًا  -

 .2مؽ الطن ت أو الطتا التا تحتؾ  ممه الظص.
  سير   سا  اطست ةا . -
  تظما إفترا  وتفعي  مؽ خ ، التر ة اطلرترونه. -
  تيح طحص الظصؾص ومقارنتاا  الطتاح متر اطنترنت. -
ؽ خععععع ، القعععععص والمصععععع  أو بظسعععععخ إمكانيعععععة الؾ عععععؾ، لمظصعععععؾص الطعععععراد طحصعععععاا مععععع -

 . URLولص  الرا ر
   Pdfأو  Doc تعععععيح إمكانيعععععة طحعععععص ثطعععععانه ممفعععععات مقابععععع  ممعععععف طعععععه  عععععي ته -

 كمطة. 51111كمطة  والتز ة مؽ  51رنا أال تق  كمطات الطمف الؾا ة مؽ 
 3ال  ةمؼ ال ح   الم ة العر ية.منانا  و  -
نترنت إال أنح  ؾطر لػ التقر ر ممه الر ؼ مؽ أنح ر خل دقا   لطقارنة نصػ متر اط -

 4 عة سامح مؽ التقةرؼ.

                                                 
1

 https://www.doccop.com/faq.html#faq_17 
2

 https://www.doccop.com/index.html 
3
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 وفيطا  ما فك   ؾ ح وا اة الترنامج

 
 (www.doccop.com)الطصةر:Doc Cop(  ؾ ح الؾا اح الر يسية لترنامج 1فك  )رقؼ                     

 برنامجDupli cheker  
     

 .21161ما   بةح إتا تح مظلبرنامج منانا          
 -خرائرة:     

  تظما التسني  ل فترا  وطتح  ساب. -
  ةمؼ الم ة العر ية.ال -
أو معععععؽ خععععع ، كتا عععععة رصعععع  لمظصعععععؾص الطعععععراد طحصعععععاا معععععؽ خععععع ، الظسعععععخ والمصععععع . -

 الطمفات الظصية.  Uploadأو مؽ خ ، تحطي    URLالرا ر 
  رس  تقار ر الفحص متر التر ة اطلرترونه لمطشتر  طه ممف نصه -
 مح مؽ قت  الظ ب الطتتة يؽ والطحترطيؽ.رطكؽ إست ةا -
 رقؾ  بتحمي  الؾثا   طا لطح ال صر  و قة  تقار ر إ صا ية.  -
رقععععععععؾ  الترنععععععععامج بتحميعععععععع  كعععععععع   طمععععععععح دخمععععععععت طععععععععا مر ععععععععع ال حعععععععع   رطكععععععععؽ إدخععععععععا،  -

   تحطي  الطمف. URLالظص مؽ خ ، الظسخ والمص   ا،
ز عععععععععععادة محعععععععععععاوالت  ؾميعععععععععععًا  ولرعععععععععععؽ معععععععععععع  3 تعععععععععععيح ل يعععععععععععر الطسعععععععععععنميؽ  عععععععععععح معععععععععععةد  -

اطق ععععععععععا، مميععععععععععح أ صعععععععععع حت محاولععععععععععح وا ععععععععععةد طقععععععععععر ل يععععععععععر الطسععععععععععنميؽ  و قععععععععععؾ  
 ععععععععععععرض الظتعععععععععععا ج ممعععععععععععه الفعععععععععععؾر  ععععععععععععة مطميعععععععععععة اطدخعععععععععععا، وذلعععععععععععػ معععععععععععؽ خععععععععععع ، 

 الض ر ممه زر"  ح  " تحت خانة إدخا، الظص.
 محاولح  ؾميًا. 51و الظس ة لمطسنميؽ  الترنامج طاؾ رطظحاؼ  -
 2.ح  ألف كمطةالحة األقصه لمرمطات الطةخمح طا  ظةو  ال  -
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 شكل الؽاجهة الرئيدية لمبرنامج

 
) الطصةر: Dupli cheker (  ؾ ح وا اة است ةا  برنامج2فك  )رقؼ               

www,duplichecer.com                ) 

  برنامجscape Copy  
   -الخرائص:   

 Indigo streamالترنععععععععامج ممععععععععػ لشععععععععركة  2114.1تنععععععععار  بععععععععةح مععععععععا       
      chnologies Itdte 

 ص طكتشاف اطنتحا، طه الطؾاقع اطلرترونية.م ص      -         
الحطارعععععععععععة معععععععععععؽ اطنتحعععععععععععا،  يععععععععععع   تعععععععععععؾطر ممعععععععععععه مطميعععععععععععة الطسعععععععععععح  ةرقعععععععععععة  خةمععععععععععع -

اليععععععععععؾما لطؾاقععععععععععع اطنترنععععععععععت وإ عععععععععع   الطسععععععععععتفية متععععععععععر بر ععععععععععةد اطلرترونععععععععععه  عععععععععع ى 
 فتاة إنتحا، لطحتؾ ات مؾقعح اطلرترونه.

مترمؾاقععععععععععععععععععح اطلرترونيعععععععععععععععععح الطتعععععععععععععععععات تحعععععععععععععععععل ر لتحعععععععععععععععععل ر  رقعععععععععععععععععة  لمطشعععععععععععععععععتركيؽ -
 نتحا،.االطظتحميؽ مؽ أى محاولة 

 رقة  تقار ر إكتشاف اطنتحا، طؾر ح متر مؾقع الترنامج. -
 ال  ةمؼ الم ح العر يح. -
 رقؾ   ال ح  مؽ خ ، اطمتطاد ممه محركا  ح   ؾ   و اهؾ. -
 رنت تيح لػ ال ح  مؽ الظسخ ال ا ح  ػ مؽ خ ، ف كة اطنت -
 URlمظة ت م  وا اة اطست ةا  سظنة أنح رقؾ   ال ح  مؽ خ ، -
 .2ر تر الطستفية  عطميات االنتحا، التا تطت لظصؾ ح -

 
 

                                                 
1

 http://www.duplichecker.com 
2 http://www.copyscape.com/about.php 

http://www.copyscape.com/about.php
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 واجهة إستخدام البرنامج انيؽضح ن التاليانذكال ال

 
 )www.copyscape( ؾ ح وا اة است ةا  الترنامج ) الطصةر:3فك  رقؼ)                 

      
 www.copyscape) ؾ ح وا اة است ةا  الترنامج ) الطصةر: (4رقؼ)فك              
  برنامجCatch it first 

 
  .2112بةح هلا الترنامج سظة 

 -:خصا صة
  تظما التسني  ل فترا  وطتح  ساب. -
 التسني  رطظح الطست ة  ث ث محاوالت منانية طه اليؾ  الؾا ة. -
 ةمؼ الم ة العر ية.  -
 21.111رصععععع  لمظصعععععؾص الطعععععراد طحصعععععاا معععععؽ خععععع ، الظسعععععخ والمصععععع  طعععععه  عععععةود -

  رف.
  رس  تقار ر الفحص متر التر ة اطلرترونه لمطشتر  طه ممف نصه. -
 رحتفال  التروطا   ال اص  ك  مشتر  و حتفال  سن  نشاا لر   ساب. -
 1 ؾطر دمؼ طظه مؽ خ ، التر ة اطلرترونه لمطشتر . -
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 يؽضح واجهة استخدام البرنامج: شكل

 
    Catch it first الشافة الر يسية لترنامج (  ؾ ح5فك  رقؼ )       

 .www.catchitfirst.com))الطصةر:
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 الشتائج والتؽ يات 
 أبرز اطستظتا ات التا تؾ مت إلياا الةراسة طا الظقاا التالية: ةرطكؽ بمؾر 

 
 ف طععععععععععععا تعر ععععععععععععف مصععععععععععععظمحا االنتحععععععععععععا،   والسععععععععععععرقات أ  هظععععععععععععا  ت ععععععععععععا ؽ واخععععععععععععت -

العمطيععععععععععة  إال أنععععععععععح قععععععععععة تتععععععععععيؽ أ  السععععععععععرقات العمطيععععععععععة مفاععععععععععؾ  فععععععععععام  وأ  االنتحععععععععععا، 
سعععععععععتي ح كطعععععععععا أ  الطفاعععععععععؾميؽ تقعععععععععا   طعععععععععا ركيعععععععععزد أساسعععععععععية وهعععععععععه اط أ عععععععععة أنطاطاعععععععععا

 ممه أمطا، اآلخر ؽ وإدماح ممريتاا.
  ؾ، تصظيفة.تعةدت أنطاا االنتحا، وطقًا ألخت ف و اات الظغر   -
معععععععععععععة  و عععععععععععععؾد تشعععععععععععععر عات رادمعععععععععععععح لمحعععععععععععععة معععععععععععععؽ ععععععععععععععاهرة االنتحعععععععععععععا، أدى إلعععععععععععععه أ   -

 .تفاقطاا
ممععععععععععععه الظاععععععععععععؾض  ال حعععععععععععع  العمطععععععععععععا  ةأ  هععععععععععععلد الغععععععععععععاهرة تسععععععععععععتا م ععععععععععععاطر  طعععععععععععع -

 وتعيقح.
تقعععععععععع ممعععععععععه معععععععععات  الرميعععععععععات والنامععععععععععات مسععععععععع ؾلية كتيعععععععععرد تنعععععععععاد التصعععععععععة  لغعععععععععاهرة  -

 االنتحا،.
النتحععععععععععاالت العمطيععععععععععة ممععععععععععه الععععععععععر ؼ مععععععععععؽ و ععععععععععؾد العة ععععععععععة مععععععععععؽ برمنيععععععععععات كشععععععععععف ا -

ممعععععععععه فعععععععععع كة اطنترنعععععععععت إال أ  الر يععععععععععر مععععععععععؽ ال عععععععععا  يؽ ليسععععععععععؾا ممعععععععععه درارععععععععععة وممععععععععععؼ 
 باا مطارنعماؼ رقعؾ  طا طخ االنتحا،.

أ  هععععععععععلد التععععععععععرامج مظاععععععععععا مععععععععععاهؾ تنععععععععععار  ومظاععععععععععا مععععععععععاهؾ منععععععععععانا  كطععععععععععا أ   وأخيععععععععععراً  -
مظاعععععععععا مععععععععععؽ  عععععععععةمؼ الم ععععععععععة العر يعععععععععة ومظاععععععععععا معععععععععا ال ععععععععععةمطاا  إ عععععععععاطة إلععععععععععه أ  هععععععععععلد 

 ظتية.الترامج أ 
 ة باآلتي:باحثوبشاًء عمى ما تقدم تؽ ي ال

 
محععععععععععععععؾ األميععععععععععععععة األخ قيععععععععععععععة لم عععععععععععععععا  يؽ  وذلععععععععععععععػ  عطعععععععععععععع  دورات تةر  ععععععععععععععة وإقامعععععععععععععععة  -

 الظةوات  ش   أخ قيات ال ح  العمطا واألمانة العمطية.
 تععععععععععععه ال رقعععععععععععععؾ  رطععععععععععععع كفععععععععععععاحة وومععععععععععععا ال ععععععععععععا  يؽ   نطععععععععععععاا االنتحععععععععععععا، الط تمفععععععععععععة  -

 تحت طا متح.
طيؽ ممعععععععععععععه الرسعععععععععععععا   العمطيعععععععععععععة بؾ عععععععععععععؾد م ععععععععععععع  هععععععععععععععلد تؾعيعععععععععععععة ال عععععععععععععا  يؽ والطشعععععععععععععر  -

الترمنيععععععععععععععات لتطكيععععععععععععععظاؼ مععععععععععععععؽ اسععععععععععععععت ةاماا والتحععععععععععععععر  مععععععععععععععؽ واقعععععععععععععععات االنتحععععععععععععععا، 
 لألمطا، التا بيؽ أ ة اؼ.
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  ظ  ا أ  ركؾ  لمقانؾ  دورًا ناطلًا لمتصة  لالد الغاهرة. -
 ظ  ععععا أ  تسععععؽ النامعععععات قؾانيععععًا لمحععععة مععععؽ هععععلد الغععععاهرة كعععع   تقععععؾ   سععععحا فععععاادات  -

ت  عععع ناؼ قععععامؾ   طعععععا، انتحاليععععح طععععا أمطععععالاؼ  أو مععععة  مععععظحاؼ الةر ععععة العمطيععععة مععععؽ ُ  تعععع
 مؽ وراح أمطالاؼ هلد.

ولرععععا تسععععتظيع النامعععععة تحقيعععع  التؾ ععععية السععععا قة البععععة وأ  ركععععؾ  لةرععععح برنامنععععًا رقععععؾ   -
التحعععععععر  معععععععؽ واقععععععععات   -ممعععععععه مطميعععععععة كشعععععععف االنتحعععععععاالت العمطيعععععععة ليسعععععععت ة  طعععععععا 

  الرسعععععا   العمطيعععععة   حعععععؾث الترقيعععععات(  وأ  طعععععرد   تعععععت االنتحعععععا، طعععععا األ حعععععاث العمطيعععععة
 قيامح  االنتحا، طا هلد األمطا، رعاقا طؾرًا.

ونؾ ععععععععا  صععععععععةد التععععععععرامج التععععععععا تععععععععؼ مقععععععععة الطقارنععععععععة بيظاععععععععا  ضععععععععرورة تصععععععععطيؼ مؾقععععععععع  -
أو رنامنععععععععععًا مر يععععععععععًا ليكععععععععععؾ  ماطتععععععععععح التحععععععععععر  مععععععععععؽ واقعععععععععععات االنتحععععععععععا، التععععععععععا اتععععععععععتؼ 

طعمطعععععععععععععيؽ   األسعععععععععععععاتلة والطشعععععععععععععرطيؽ  و كعععععععععععععؾ  معععععععععععععؤهً  ل سعععععععععععععت ةا  معععععععععععععؽ قتععععععععععععع  : ال
 الظ ب  الطحرر ؽ  الظافر ؽ.

 
و تحقيععععععععع  هعععععععععلد الظقعععععععععاا نرعععععععععؾ  قعععععععععة و عععععععععمظا إلعععععععععه بي عععععععععة خاليعععععععععة معععععععععؽ التمعععععععععؾث      

العمطععععععععععععا العععععععععععععل  رسععععععععععععت ح و عععععععععععععاح السععععععععععععرقات العمطيعععععععععععععة  وهععععععععععععلا لتحقيععععععععععععع  متظم عععععععععععععات 
 األمتطاد الةولا و ؾاًل إله التعاو  الةولا.
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