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ضوابط االقتباس



احملاور
مفهوم االقتباس•

وط وقواعد االقتباس• .شر

ام الملكية الفكرية )األمانة العلمية • (.يةمفهوم الرسقة علم–احتر

.نتائج اإلخالل بقواعد االقتباس•



:مفهوم االقتباس وأنواعه

د بالمادة العلمية من ماالقتباس هو وُّ ن
صادرها الترَ

.األصلية

ن مننصوصنقل:حاطال اصاالقتباس ن أو مؤلفي  أو شهاد االستهو و آخرين،باحثي 
،رأيعىلللتأكيد اآلخرين،الكتابوأفكار بآراءاالستعانة ن أو ما،كرةفنقلأو معي 
،رأيلمناقشةمقتدر أو مختّص،بباحثاالستعانة ن ارتباطهبببستحليلهأو معي 
.البحثبموضوع

همنأخذ أياألخذ هو :الغوي همنأخذ .غت  هما أخذ ال غت  لغت 



ن بآراءلالستشهاد االقتباس-1 .دةالمؤيالباحثي 

ن أحد آراءلنقد االقتباس-2 .الباحثي 

.فضلأبأسلوبللتوضيحاالقتباس-3

هبالنظرياتالبحثلدعماالقتباس-4 .نةالُمتر

.اسيةاألسالبحثلمصطلحاتالتعريفاتاقتباس-5

:االقتباسهدافأ



:االقتباسنواع أ

  الالنقلعىليعتمد :مباشر الاالقتباس
ن
حرف

،دونالمقتبسللنص طتغيت  ن وضعهبرسر بي 
ن    المؤلفبياناتوتوثيق""قوسي 

ن
  الف

حواشر
فلية .السُّ

صياغةإعادةهو :مباشر الغت  االقتباس
مل

ُ
طالمعنن تشويهأو تغيت  دونالج

ُ
يهعللقوي

ملُمحاكاةبتتمالفكرة،تلخيص
ُ
تها نيببالج

  األصلية
ن
منهاتالكلماشتقاقتمالذيالمصدر ف

  التوثيقمع
ن
الهامشف



وط وقواعد االقتباس شر
  المصادر بذكر العلميةباألمانةالتقيد يجب•

القتباساتمالت 
  منها
 
.الهامشف

 االقتباساتتكونأنيجب•
 
ة ،األصالمعت  عنُمعِّبر   ل 

يعت 
  الدقة
 
  تشويهوعدمالنقلف

.اإلضافةأو بالحذفالمعت 

  واالعتدالالموضوعية•
 
ىلإالبحثيتحولأال ويعت  االقتباسف

  مساهمةأيدوناآلخرينمنقتباساتالولصقنقلمجرد 
 
ف

.البحث

ورياتالاقتباسأي:ُمخترًصايكونأنالباحثعليجب• رص 
لةفاالقتباساتفقط، .حشواىلتتحولالُمطوَّ

•  
مأنالباحثعلينبغ 

ر
طريقعناالقتباسأسبابُيقد

ههاد لالستشأو للمقارنةأو للنقد أنهإىلكاإلشارةالتعقيب .وغّبر

 موثوقةأو موثقةغّبر مصادر مناالقتباستجنب•
ً
.علميا



  االقتباسساسياتأ
ن
ف

وطمن* اماالقتباسشر ن األمانةبااللتر
الملكيةبحقوقالمساسوعدم،العلمية
.للغت  الفكرية

إىلوليتحاالقتباسبضوابطالتقيد عدم*
.علميةشقة



ن االقتباس عن الرسقة ال علميةتميت 

 إ
ّ
  االقتباساتمصدرتوثيقن

ن
جريمةبعد يستالهامشف

تبارهباعللغت  الفكريةالملكيةحقوقعىلاالعتداء

ن الرئيس  والفارقالمعيار  ،األدبيةقةوالرس االقتباسبي 

الباحثنسبةأو تهميشدوناقتباسالعلميةفالرسقة

.لنفسهاقتباسهتملما 



:نتائج اإلخالل بقواعد االقتباس

  االقتباساتتتحول
مال النر قواعد لالباحثفيها يحتر

.علميةشقةاىلاالقتباس

  
ن
  المؤرخ1082رقمالجزائريالوزاريالقرار ف

ن
ديسمتر 27ف

قةالرس منبالوقايةالمتعلقةالقواعد يحدد الذي-2020
  يربط-ومكافحتهاالعلمية

ن
الرسقةتعريفمنه3المادةف

ثالباحاألستاذ أو الطالبونسبةباالقتباسالعلمية
االقتباساتعلميةشقةتعتتر بحيث،هنفسلالغت  لبحوث
:التالية



  أو كل  اقتباس•
منعمقطأو فقرةأو نصأو معلوماتأو ألفكار جزئ 

مواقعمنأو تقارير أو دراساتأو مجالتو كتبمنأو منشور مقال
ونية، .ليير  األصوأصحابها مصادرها ذکر دونصياغتها إعادةأو إلكّب 

كر ذ ودون.""شولتير  بير  وضعها دونوثيقةمنمقاطعاقتباس•
،وأصحابها مصدرها  األصليير 

،األصليوأصحابها مصدرها تحديد دونخاصةمعطياتاستعمال• ير 
وأصحابهمصدرهذكر دونمعير  استداللأو برهانستعمالا•

، األصليير 
سةمؤسأو هيئةطرفمنأنجز تقرير أو مطبوعةأو مقالأو نصنش  •

،شخصيا عمال واعتباره
  إنتاجاستعمال•

أو يةنايبمنحنياتأو صور أو خرائطإدراجأو معير  فت 
  مخططاتأو إحصائيةجداول

 
إىلاإلشارةدونمقالأو نصف

.األصليير  وأصحابها مصدرها 



ةآليات مكافحة االقتباسات غري النظامي

القانونية لياتاأل

1082رقمالوزاريالقرار يحدد•
قواعد عىلاالعتداءحاالت 

وقرر العلميةبالرسقةاالقتباس
.عقوباتا له

التقنية لياتاأل

فةومعر لـكشفمواقعباستعمال•
منوالتأكد االقتباس،نسبة
ام أو لهلقبو االقتباسقواعد احتر
.علميةبرسقةتكييفه



“

”

يت العقوبات املقررة لالقتباسات ال

سرقة علميةىلإتتحول 

مذكرةازانجعند بالرسقةاالقتباسأفعالتكييفتمإذا •
.المناقشةتبطل<---طروحةأأو

فعال للحصول عىل لقب أو ترقية أو اذا تمت األ•
.هذا القبحب منهسي<  ---درجة علمية معينة



ميةعلشقةبأنها المكيفةاالقتباساتتمتاذا •
منيسحبأو النرسر يلغن <---مقالأو بحثلنرسر 
.النرسر 

  تر أفعالألنها القضائيةالمتابعةمكانيةإمع•
ىلإتقر

يةالملكحقوقعىلأيمحميةمصنفاتعىلاعتداء
  عليها المنصوصالعقوباتوتطبقالفكرية

ن
قانونف

05-03رقمالمجاورةوالحقوقالمؤلفحق
.(الجزائر)



بعض مناذج ملواقع كشف نسبة االقتباس

:  جدا، عل سبيل المثالكثّبر عدد المواقع  

ةنسبمعرفةو موضوعكتحليلعلقادر Plagiarismaموقع
/http://plagiarisma.net/ar:الموقعرابطاالقتباس

  لهلموقع ا:  Smallseotoolsموقع 
العديد من األدوات الت 

ونية  االقتباس معرفة نسبةليحتاج إليها أصحاب المواقع االلكّب 
:رابط الموقعو معرفة نسبة النسخ و اللصقأونسبة الغش 

https://smallseotools.com/plagiarism-checker

http://plagiarisma.net/ar/
https://smallseotools.com/plagiarism-checker


 خالصة 

امنإ االقتباسبمبادئوالتقيد ومبادئها المنهجيةبأصولااللّب  

،البحثوأخالقياتأبجدياتأهممنوقواعده بهمّبر  يتالعلم 

يهالباحث يف،الّب   كانتمهما ا بهالتقيد باحثكلعللذا الش 

ةيقخالاأل للمسائلةيعرضهبها خاللإوأيبحاثه،أطبيعة

مجرد رةفكتتجاوز ألنها الجزائيةللمسائلةثمأوال،دبيةواأل 

كريةالفالملكيةحقوقعلاعتداءىلإومعلوماتأفكار رسقة

  جريمةوه  فكار األلصاحب
 
علينا ،العلم  والبحثالعلمحقف

  المشاركةكلنا 
 
.عليهاللقضاءمحاربتها ف


