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 وانواعه، والنسب المسموح بها في ضوء تعليمات الوزارة  االقتباس 

alaiqtibas wainwaeuh , walnusb , biha fi daw' taelimat alwizara 

 

 نقل في يداىم حيث العمسي، البحث عمييا يقهم التي األعسجة أىم أحج ىه االقتباس
 تجعيم إلى باإلضافة العمم، اليو تهصل ما آخخ حهل السعخفة ونذخ السعمهمات

 سابقين، مؤلفين ليا تهصل التي العمسية بالحقائق االستجالل خالل من العسمي البحث
 إبجاعاتيم وتحسي السؤلفين، حقهق  تحفظ وإجخاءات لقهاعج يخزع االقتباس لكن

 .والتدويخ الدخقة من ومؤلفاتيم

في بحهثو،  الباحث  اال يجب ان يقهم بيو  ةُسذيشالل افعاال منالدخقات االدبية 
ي شخيعتشا، وفي القهانين وىحا محخم ف ،ه الجكتهرا اطاريح الساجدتيخ و ورسائل 
  . الهضعية

السؤلفات، والبحهث، ىه ان  ،تجخيم الدخقات االدبية والعمسيةتحخيم و الدبب في 
النيا مسمهكة ألشخاص أو لذخكات ، وىحه  ؛بخاءات االختخاعو  ،والخسائل العمسية

 . يجهز الحج االعتجاء عمييا؛ النيا حق خاص لسن يسمكياالسمكية ال

 مشيا يدتفيج التي السخاجع او بالسرادر االستعانة ىه:  العمسيتعخيف االقتباس 
 او الشاقز اكسال ىه اليجف ىحا كان سهاء البحث من اليجف لتحقيق  حثاالب

، فيو بالجراسة الباحث يقهم الحي البحث مجال عمى ومدتحجثو ججيجه اشياء اضافو
 . الحقيقي صاحبيا الى االشارة في اليامر  بذخط

ليا عالقة  التيواالفكار  والسخاجع بالسرادر االستعانةىه  :باالقتباس يقرج
 .، مع التهثيق من تمك السرادربحثو بسهضهع 
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 : العلمي البحث في االقتباس أنواع

 ،حخفيا نقال السطمهبة السجة بشقل البحث يقهم ان ىه) الحخفي ( السباشخ: االقتباس -
 .التشريز عالمتي بين ضعوبه  السقتبذ الشز تسيد يجب و ،زياده او ححف دون 

 من والفكخة السعمهمة نقل وىه) اقتباس بترخف (  :السباشخ غيخ االقتباس -
 بأسمهبو وكتابتيا رياغتياأي يقهم ب . بالحخف وليذ بالسعشى الشقل ويكهن  ،سرجرال

 . الخاص

 :لالقتباس الواجبة الشروط

 االشارة الرخيحة والهاضحة الى السرجر الحي اخح مشو االقتباس .-1
الحي اراده عمى فكخة السؤلف، واعطاء السعشي والفكخة الرحيحة  فاضالح -2

 السؤلف .
عجم االعتساد عمى االقتباس واالستذياد باقهال االخخين، دون ان تكهن  -3

 لمباحث شخرية واضحة .
ال يقترخ الباحث عمى االقتباس واالستذياد من السرادر التي تؤيج رأي  -4

    الباحث .  

 نسبة االقتباس المسموح بها من قبل الوزارة :

في  5868/  5كتاب وزارة التعميم العالي والبحث العمسي السخقم ب ت  -1
% لالقتباس العمسي 15( نرت عمى اعتساد ندبة 8الفقخة ) 27/7/2115
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األطاريح والخسائل الجامعية والتي عسست باستسارة الفحز من اجسالي 
 % من مرجر واحج . 5لجياز االشخاف والتقهيم العمسي، وعمى ان ال تتجاوز 

 .%21ندبة االستالل السدسهح بيا في البحهث العمسية  -2
ندبة االقتباس الشري السهضهع بين عالمتي االقتباس ) " " ( يجب ان ال  -3

 % .31تتجاوز 

  

االخخين االدبية والعمسية والفشية او كتابات أو افكار ىه استخجام  :االنتحال العمسي
دون التشهيو او  لو،جة وندب تمك االفكار واالعسال اختخاعاتيم في ابحاث عمسية ججي

يؤثخ انتحال في الخسائل العمسية و التشبيو عن صاحبيا االصمي بقرج او بجون قرج، 
 . عمسية ونجاحياعمى ندبة قبهل الخسالة ال

 تهثيقال دون ، اآلخخين أفكارابحاث و  ممكية وادعاء سخقة ىه: العمسي االنتحال
 . األساسي لمسرجر

: ىه اقتباس او أخح معمهمات من ابحاث ورسائل عمسية مشتيية العسل  االستالل
ومشذهرة في السجاالت العمسية مع ذكخ صاحب البحث او الخسالة العمسية السشذهرة 

 او جدًئيا التي حقق فييا الباحث الججيج عسمية استالل واضحة.كمًيا 

تختمف الجامعات العخبية واالجشبية في ما بيشيا خالل تحجيج الشدب لمدخقات االدبية 
والعمسية في االبحاث، كسا تختمف في تحجيج العقاب الهاقع عمى من قام بالدخقة 

 االدبية.
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