
 االسبوع اخلامس عشر: 
 السرقة العلمية: 

جريمة أخالقية قبل أن تكون جريمة علمية، إذ ” البالجيا” ُتعدُّ السرقة العلمية أو      
يتجرَّد الطالب أو الباحث أو األستاذ من أخالقه و يسطو على مجهودات غيرِه دون 

هو ما ُيؤدي في النهاية إلى انتهاك مبدأ األمانة شعوٍر بالخجل أو تأنيب الضمير، و 
طالب أو أستاذ في بحوثه العلمية والنزاهة األكاديمية، التي يجب أن يتحلَّى بها كل 

 .العلمية
ن السرقة العلمية، باعتبارها جريمة علمية، تتنافى مع مبدأ األصالة و األمانة إ     

ات األكاديمية، العلمية الذي يجب أن تتسم به البحوث العلمية و الرسائل و األطروح
 .علمياألمانة العلمية هما أساس جودة التعليم العالي و البحث الذلك أن األصالة و 

النشر العلمية في مجال البحث العلمي و  لعل من أبرز أسباب اللجوء إلى السرقةو 
اية الوقت الممنوح األكاديمي هو غياب الوازع األخالقي و قبله الوازع الديني، عدم كف

صعوبة بحثه، عدم اإللمام بالمناهج الصحيحة في إنجاز البحوث العلمية، للباحث و 
تحسين الوضع المالي، غياب ثقافة العقاب و ترقيات و السعي نحو الحصول على ال

 .إلخ… بروز ثقافة التسامح 
دة، فقد تكون سرقة جزئية و وللسرقة العلمية حاالت       قد تكون سرقة كلية، و  قدمتعدِ 

 .تكون بموافقة الباحث األصلي أو بدون موافقته
المعلوماتية أدى إلى امج ابتكار الكثير من البر و  االتصالسائل أن تطور و  حقيقةوال     

لرسائل الستغاللها اوصول إلى محتوى مختلف المؤلفات والمنشورات و تسريع التسهيل و 
بالمقابل أصبح األمر أكثر سهولة في اكتشاف أساليب لعلمية، و البحوث افي الدراسات و 



بتلك البرامج و محركات البحث  االستعانةالسرقة العلمية عن طريق األكاديمي و  االنتحال
 .إللكترونيةا

محركات البحث بصورة غير صحيحة ُيوِقعنا حتًما في إن استغالل هذه البرمجيات و     
تضرب في الصميم التعليم فخ السرقة العلمية التي ُتعدُّ واحدة من أخطر الجرائم التي 

تؤثر سلبا على جودته وأصالته، كما أن ارتكاب العالي والبحث العلمي في الجامعات، و 
 .رق واضٌح لمبدأ حماية حقوق الملكية الفكريةهذه الجريمة خ

لقد تفاقمت ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات بشكٍل ملحوٍظ في السنوات األخيرة،     
السيما في ما يخص مذكرات التخرج لطلبة السنوات النهائية لمختلف األطوار الجامعية، 

دون مراعاٍة لطرق و ” لصق -نسخ“حيث أن الكثير من الطلبة أصبح يلجأ إلى آلية 
 .مناهج البحث العلمي الصحيحة

للسرقة العلمية صور كثيرة، تختلف في الكم والكيف حيث اننا نجد باحث لم يقع 
في االنتحال وحسب، بل نقل فقرة كاملة من مرجع علمي دون ان يعرف به، وباحث 

ينظم علمي اخر نجده نقل جملة ذكر مصدرها ولم يضعها في عالمة تنصيص ولم 
 :رسالته وقت كتابتها، ومن ابرز صور السرقة العلمية ما يلي

االعمال العلمية واالبداعية دون ذكر  – إعادة الصياغة لألفكار والنصوص
مصدرها، اعادة انتاج االفكار العلمية والتحايل عليها من ِقبل الباحث العلمي واللعب في 

التعريف بهذا العمل في المصادر او  الفاظها بالمرادفات او أي حيلة اخرى دون ان يتم
المراجع او حتى ترقيم الجملة او الفكرة المعاد صياغتها صورة تحدث بكثرة في االعمال 
والرسائل العلمية للباحثين المبتدئين. مر اساتذة الجامعات والتخصصات العلمية بالكثير 

ومات التي تجعلهم من التجارب العلمية في حياتهم االكاديمية، وهم يمتلكون كل المق
 يكتشفون مثل تلك االشكال من السرقة العلمية بسهولة



 رقـــة العلميــــةالس مفهــــوم 
نقل غير القانوني في المنشورات السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال ال

( في 2016) 933البحوث العلمية والمذكرات الجامعية، حيث تناولها القرار الوزاري و 
المادة الثالثة منه. فما المقصود بجريمة السرقة العلمية في نظر القرار السالف الذكر؟ ما 

.كل  ما هي الحاالت التي تدخل ضمن نطاقها؟األسباب المؤدية إلى ارتكابها؟ و هي 
 :سنحاول اإلجابة عليها على النحو التاليغيرها هذه التساؤالت و 

 المطلب األول: تعريف السرقة العلمية و أسبابها:
كل هذه التسميات  ،…سرقة الفكرية، الغش األكاديمياالنتحال األكاديمي، ال

الباحث أو  التي تعني قيام الطالب أوعملة واحدة هي السرقة العلمية، و أوجه لمترادفات و 
السطو على مجهودات غيره دون مراعاٍة لقواعد و أساسيات البحث األستاذ باإلستيالء و 

 .العلمي
لعل من األسباب التي تجعل الطالب أو الباحث أو األستاذ يلجأ إلى ارتكاب و 

السعي نحو كسب المال من جريمة هو غياب الوازع األخالقي والضمير المهني، و هذه ال
غياب إرادة رجات العلمية األعلى، و لمؤلفات والحصول على الترقيات والدخالل كثرة ا

 .الجريمة في توقيع العقاب على مرتكبي هذه حقيقية
 تعريف السرقة العلمية الفرع األول: 

نقل غير القانوني في المنشورات السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال ال
إعادة  ”الرسائل والمذكرات الجامعية. كما ُيمكن تعريفها أيًضا بأنهاوالبحوث العلمية و 

عادة مصطلحات أو أفكار اآلخرين والسطو على عمل اآلخرين دون إشارة للمنشأ، أي إ 
ذلك باستخدام دون إشارة إلى صاحبها األصلي، و  استغالل إنتاجهم الفكري مجهوداتهم و 



شكٌل صريٌح من ” ، حيث أن هذه اآللية هي ”لصق -نسخ” أساليب متنوعة منها آلية 
 .اإلنتحال األكاديمي، خاصة في مجال العلوم اإلنسانية أشكال السرقة العلمية أو

، في المادة الثالثة منه، الصادر عن وزارة التعليم العالي عرفها القرار الوزاري وقد 
ُتعتبُر سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو األستاذ ” بقوله 

الباحث الدائم أو كل من ُيشارك في  الباحث أو األستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي أو
عمل ثابت لإلنتحال و تزوير النتائج أو غش في األعمال العلمية المطالب بها أو في 

 أية منشورات علمية .
 :أسباب السرقة العلمية الفرع الثاني: 

الجرائم التي تعرفها الجامعات العالمية ة العلمية هي واحدة من المشاكل و إن السرق
لتأثير على جودة اى انتهاك حقوق الملكية الفكرية و يؤدي ارتكابها إل عموما ، حيث

ه البحث العلمي. و  لعل لجوء الطالب أو األستاذ أو الباحث إلى السرقة العلمية مردُّ
 :مجموعة من األسباب ُيمكن ذكر البعض منها بإيجاز على النحو التالي

، أي أن مرتكب  مع علم األخالق السرقة العلمية تتعارض : غياب الوازع األخالقي:أوال
جريمة السرقة العلمية طالبا كان أو باحثا أو أستاذًا ال أخالق له، ألن األخالق 

ال يبذل مجهوًدا فمن ال يملك ملكة البحث العلمي و ببساطة تتنافى مع الجريمة، 
لهذا سطو على اإلنتاج العلمي لغيره. و في مجال النشر األكاديمي ليس له أن ي

 .ة العلمية هي جريمة أخالقية قبل أن تكون جريمة علميةفالسرق
: ِقصر الوقت و صعوبة البحث: من األسباب المؤدية إلى السرقة العلمية هو ثانيًّا

األستاذ الستكمال بحثه مع ضيق  الضغط الذي يعيشه الطالب أو الباحث أو
” ل المنتحِ ” كما أن لصعوبة البحث دافٌع أساسي في اتجاه  .عدم كفاية الوقت،و 



التقدم الفكرية، لتجاوز تلك الصعوبات و  مجهوداتهمإلى السطو على أبحاث غيره و 
 .السريع في إنجاز بحثه أو رسالته

: عدم إلمام الطالب أو الباحث باألساليب الصحيحة للبحث العلمي: أي عدم معرفة ثالثا
د النزاهة اعالطالب بالطرق والمناهج الصحيحة إلنجاز البحوث العلمية وفقا لقو 

ارتكاب جريمة السرقة العلمية،  األمانة العلمية، التي ُتجنبه مناألكاديمية و 
 .المناهج يقع عن غير قصد في فخِ  السرقة العلميةونتيجة جهله بتلك الطرق و 

الدرجات العلمية األعلى: إن غياب اإلرادة السعي نحو الحصول على الترقيات و  رابًعا:
العلمية، حيث  ُل دافًعا قويًّا نحو ارتكاب جريمة السرقةفي البحث العلمي ُيشك ِ 

البحوث ذة إلى القيام بإنجاز المذكرات و األساتيسعى بعض الطلبة والباحثين و 
والمقاالت ليس حبًّا في التأليف والقيام بالبحث العلمي، وإنما لكسب المال العلمية 

الحصول على مستوى  اتذة، أوالحصول على الترقية في الرتبة بالنسبة لألسو 
 .علمي و شهادة علمية أعلى بالنسبة للطلبة

غياب ثقافة العقاب و بروز ثقافة التسامح: من األسباب الرئيسية للسرقة العلمية  خامًسا:
في الجامعات هو التسامح مع مرتكبي هذه الجريمة، و في بعض األحيان يكون 

من ِقبل ُسلطات الجامعة  ”ينالُمنتحل“هذا التسامح منظًَّما، حيث يتمتع به بعض 
و إدارتها )رئاسة الجامعة، المجالس العلمية، لجان البحث على مستوى الجامعة 

من أي محاوالت متابعة إدارية أو  [6] إلخ( من خالل توفير حماية قوية لهم… 
 .قانونية

 
 
 

http://jilrc.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7/#_ftn6


 المطلب الثاني: حاالت السرقة العلمية
البحث العلمي على الحاالت التي نص القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي و 

ُيمكن إدراجها ضمن نطاق السرقة العلمية، حيث جاء في المادة الثالثة منه ِتعداٌد لهذه 
 :الحاالت و هي

اقتباس كلي أو جزئي ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور  -1
نية أو إعادة أو من كتب أو مجالت أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترو 

 .صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابها األصليين
 .اقتباس مقاطع من وثيقة و دون ذكر مصدرها و أصحابها األصليين -2
 .استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها األصليين -3
 .استعمال برهان أو استدالل معين دون ذكر مصدره و أصحابه األصليين -4
وعة أو تقرير ُأنِجَز من ِقبل هيئة أو مؤسسة و اعتباره نشر نص أو مقال أو مطب -5

 .عماًل شخصيًّا
استعمال إنتاج فني معيَّن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول  -6

إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون اإلشارة إلى مصدرها و أصحابها 
 .األصليين

يستعملها الطالب بصفة كلية أو جزئية دون الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي  -7
 .ذكر المترجم و المصدر

قيام األستاذ الباحث أو أي شخص آخر بإدراج إسمه في بحث أو أي عمل علمي  -8
 .دون المشاركة في إعداده

قيام الباحث الرئيسي بإدراج إسم باحث آخر لم ُيشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون  -9
 ر العمل استناًدا لسمعته العلميةإذنه بغرض المساعدة على نش



إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو  -11
الدولية أو في المجالت و الدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم و موافقة و 

 .تعهد كتابي من ِقبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها
 

 آليات و تدابير مكافحة جريمة السرقة العلمية  المبحث الثاني: 
التدابير الوقائية مثل التحسيس و التوعية و تعزيز تدابير الرقابة من خالل         

إلخ، أما التدابير العقابية فتتمثل في إصدار عقوبات في … تأسيس قاعدة بيانات رقمية 
ب لهذه الجريمة، منها إبطال مناقشة الرسائل و حق الطالب أو األستاذ أو الباحث المرتك

المذكرات الجامعية، و إبطال المنشورات محل السرقة من عملية التقييم، و سحبها من 
 .النشر، مع سحب اللقب الحائز عليه ُمرتكب جريمة السرقة العلمية

ُض السمعة الدولية للمؤسسات الجامعي -ببساطة -إن السرقة العلمية        في  ةُتقوِ 
حال تغاضي هذه المؤسسات عن التجازوات الخطيرة لقواعد العلمي و مبادئ األمانة 

 .العلمية و النزاهة األكاديمية، و عدم توقيع العقاب الالزم على المنتحلين
 المطلب األول: اآلليـــــات و التدابير الوقائية

ابة للحد من جريمة جاء النص على اآلليات و التدابير الوقائية في مجال تنظيم الرق
السرقة العلمية، و بالتبعية الحفاظ على جودة التعليم و البحث. و فيما يلي نتطرق إلى 

 :هذه اآلليات على النحو التالي
 الفرع األول: التحسيس و التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية

التعليم من أهم ُيَعدُّ التحسيس و التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية على جودة 
رة قانوًنا حيث يكون ذلك بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و األساتذة و  التدابير المقرَّ

حول القواعد الصحيحة  -السيما أولئك الذين يحضرون أطروحات الدكتوراه  –الباحثين 



ملتقيات إلجراء البحوث العلمية وعقب الدورات التكوينية و األيام الدراسية و الندوات و ال
 .العلمية، لتجنب الوقوع في فخ السرقة العلمية

كما تكون التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية أيًضا بإدراج أخالقيات البحث       
و ذلك  العلمي كمقياس ُيدرَّس للطلبة طوال مسارهم الدراسي في مؤسسات التعليم العالي

 ذهن الطالب لترسيخ هذه األفكار و المعلومات و المكتسبات في
كما يتعيَُّن على كل طالب أو أستاذ باحث عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة         

أو أطروحة إمضاء التزام بالنزاهة العلمية،. ألن السرقة العلمية تحدٍ  لألسرة الجامعية في 
 الجامعة.” ميثاق شرف“صميم عملها )و هو البحث العلمي( و انتهاك حقيقي لـ 

 

 الثاني: تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في مجال تنظيم التأطير و الرقابةالفرع 

يُعدُّ كل من تنظيم و الرقابة على المنشورات و األعمال البحثية من أهم التدابير الوقائية 

التي نص عليها القرار الوزاري  للَحد ِّ من حدوث السرقات العلمية في الجامعات ، و 

 :ما يلي من هذه التدابير نذكر

: تفعيل دور المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية: من الواضح جدًّا أن المجالس أوال

 .العلمية لها دوٌر كبيٌر في تسيير، ضبط و تنظيم التأطير في الجامعة 

احترام تخصص األستاذ في مجال اإلشراف على نشاطات البحث، و كذا في مجال  -1

ألن ذلك من شأنه أن يعمل على اكتشاف الغش التعيين في لجان الخبرة و المناقشة، 

 .األكاديمي في حالة ارتكابه من قِّبل الطالب

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بعناوين األطروحات و المذكرات و موضوعاتها، بحيث  -2

يستند عليها الطالب في اختيار موضوع لم يسبق تناوله من قبل، و ذلك من أجل 

مية، و إلزامه باإلمضاء على ميثاق األطروحة، و تجنُّب عملية النقل و السرقة العل

عن حالة تقدُّم أعمال  -من قبل الطالب أو األستاذ أو الباحث -كذا تقديم تقرير سنوي



بحثه أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل متابعته و تقييمه، مع إجباره على بذل 

 .جهٍد أكبر في رفع النسبة المئوية للتقدم في البحث

: التزام مؤسسات التعليم العالي باتخاذ تدابير رقابية فعالة: باإلضافة إلى تفعيل دور اثاني  

 .المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية للحد ِّ من السرقة العلمية و مكافحتها

تأسيس قاعدة بيانات رقمية، على مستوى كل مؤسسة جامعية، تتضمن كل األعمال  -1

ذة والباحثين، حيث تعمل قاعدة البيانات هذه على المنجزة من قِّبل الطلبة و األسات

 .كشف كل تكرار للموضوعات أو حدوث سرقات علمية

تأسيس قاعدة بيانات رقمية لألساتذة و الباحثين تشمل سيرهم الذاتية، منشوراتهم،  -2

مجاالت اهتماماتهم العلمية و تخصصاتهم، لإلستعانة بهم في مجال تقييم أنشطة 

لصلة بتخصصاتهم، لتحسين الجودة في مجال البحث العلمي في البحث العلمي ذات ا

 ..الجامعة

من خالل شراء حقوق  األكاديمي و السرقة العلمية االنتحالببرامج كشف  االستعانة -3

استعمال هذه البرامج أو استغالل تلك البرامج المجانية المتوفرة على الشبكة 

 .فعالية من البرامج المشفَّرة العنكبوتية، مع العلم أن البرامج المجانية أكثر

 :المطلب الثاني: اآلليات و التدابير العقابية

ا كانت اآلليات الوقائية غير كافية للحد ِّ من جريمة السرقة العلمية كان البد من إقرانها  لمَّ

بآليات عقابية، إلعطائها قوة ردعٍ أكبر، و أهم هذه اآلليات إنشاء مجلس آداب و 

جامعية على مستوى كل مؤسسة جامعية، حيث يقوم هذا المجلس أخالقيات المهنة ال

 بمباشرة إجراءات النظر في السرقات العلمية و توقيع العقوبات على مرتكبيها. 

بعد دراسة ملف األستاذ المتهم بالسرقة العلمية و إجراء التحقيقات و التحريات      

بتقديم تقريره النهائي إلى الالزمة يقوم مجلس آداب و أخالقيات المهنة الجامعية 

يوًما من  15مسؤول وحدة التعليم و البحث للمؤسسة الجامعية، في أجٍل ال يتعدَّى 

 .تاريخ اإلخطار بالواقعة



في حالة ما إذا تضمن التقرير النهائي لمجلس آداب و أخالقيات المهنة الجامعية          

مؤسسة إخطار اللجنة المتساوية للمؤسسة ثبوت وقوع السرقة العلمية، يتولى مدير ال

، و إبالغ القانونيةاألعضاء في اآلجال المحدَّدة قانونًا، و التي نصت عليها المادة 

األستاذ كتابيًّا باألخطاء المنسوبة إليه، مع حقه في اإلطالع على محتويات ملفه التأديبي 

 .بالكامل

م، يمثُل األستاذ المتهم بعد تبليغه، بالبريد الموصى عليه مع وصل استال          

يوما من تاريخ تحريك  15بالسرقة العلمية أمام اللجنة المتساوية األعضاء في أجل 

 .الدعوى التأديبية ضده

تستمُع اللجنة المتساوية األعضاء إلى التقرير الذي يقدمه أحد أعضاء مجلس          

ن كافة الوقائع  آداب و أخالقيات المهنة الجامعية للمؤسسة، و الذي يجب أن يتضمَّ

المنسوبة و األدلة المادية التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية. ثم يتمُّ 

 .متهم للدفاع عن نفسه بشأن الوقائع المنسوبة إليهبعدها اإلستماع إلى األستاذ ال

َر كتابيا            كما يجب على األستاذ المتهم، في حالة غيابه لقوة قاهرة، أن يُخطِّ

اللجنة المتساوية األعضاء بأسماء األشخاص الذين يختارهم للدفاع عنه أو تمثيله قبل 

 .انعقادها بثالثة  أيام

انعقادها بتسجيل الوقائع المنسوبة لألستاذ المتهم، كما وردت  تقوم اللجنة عند         

في تقرير مجلس آداب و أخالقيات المهنة الجامعية، إضافة إلى دفوع األستاذ المتهم و 

 .مالحظاته في محضر استماع

بعد صدور العقوبة التأديبية في حق األستاذ المنتحل يتم تبليغه بالقرار المتَّخذ           

أيام من اتخاذ القرار، و يُحفَُظ في ملفه اإلداري، على أنه يُمكن  18أجل  ضده في

لألستاذ الطعن في القرار الصادر ضده أمام لجنة الطعن المختصة، وفق ا للشروط و 

 .اآلجال المنصوص عليها قانونًا

 



 توقيع العقوبات على مرتكبي جريمة السرقة العلمية  

علمية و تأثيراتها السلبية على جودة التعليم و البحث في سبيل الحد من جريمة السرقة ال

تمَّ النص على العقوبات المقررة في حق الطالب أو األستاذ المرتكب لجريمة السرقة 

نخلص من كل ما تقدَّم إلى القول أن السرقة العلمية جريمة تتنافى مع مبدأ ،  العلمية

من ثمة ارتكاب هذه الجريمة هو حماية حقوق المؤلف المقررة قانونا و دستورا، و 

 .خرق، في الصميم، لحقوق الملكية الفكرية المصونة بتشريعات داخلية و دولية

و انطالقا من كل هذا يجب توقيع عقوبات قانونية و إدارية، ولما ال عقوبات       

قضائية صارمة على ُمرتكبي هذه الجريمة، ألن ارتكابها يضرب بعمق المنظومة 

و يُمسُّ بمصداقية و سمعة الجامعة ، و بالتالي التأثير سلبًا على جودة التعليم الجامعية، 

 .العالي و أصالة البحث العلمي

ُم بعض          و في سبيل مكافحة هذه الجريمة و تطويق أسباب وقوعها نُقد ِّ

 :المقترحات و التوصيات

تأسيس هيئة وطنية متخصصة لمحاربة ظاهرة السرقات العلمية ، تعمل على مسح  -1

األكاديمي،  االنتحالالبحوث العلمية و الرسائل الجامعية إلكترونيًّا و ورقيًّا الكتشاف 

 .و إجراء تقارير خبرة حول مختلف المنشورات العلمية و الرسائل الجامعية

مع ُمرتكبي جرائم السرقة العلمية، و إحالل التخلي عن ثقافة التسامح في الجامعة  -2

ل له نفسه ارتكاب هذه  ِّ العقاب اإلداري و القانوني محلها، حتى يرتدع كلُّ من تُسو 

 .الجريمة، و السطو على حقوق و مجهودات اآلخرين

تفعيل دور اللجان العلمية و المجالس العلمية للكليات و الجامعات، و ذلك بإلزام كل  -3

أو طالب بتقديم تقرير مفصَّل عن كل ِّ تقدُّم في مجال تحرير الرسائل  باحث أو أستاذ

و المؤلفات، و اعتماد األساليب العلمية في التعامل مع أفكار اآلخرين، و إنجاز 

 .البحوث العلمية بطرق صحيحة



تخصيص جائزة سنوية لكل بحٍث أو دراسة أصيلة، تخلو من السرقة العلمية و  -4

 .و تُساعد في تقديم اإلضافة للمكتبة الجامعيةاإلنتحال األكاديمي، 

اعتماد برامج إلكترونية في كل الجامعات الوطنية لمسح كل البحوث و الرسائل  -5

الجامعية قبل عرضها للنشر و المناقشة، للتأكد من مدى مطابقتها لقواعد النزاهة 

 .األكاديمية و األمانة العلمية

 

 

 


