نظام تسجيل وحماية الحبحاث ومكافحة
السرقة العلمية
قارن|نت

QARNET

دليل المستخدم
Version 3.1, Beta
2015

المحتويات
نظام تسجيل الحبحاث وكشف النتحال )4......................................................... (Plagcheck
الخصائص العامة 5......................................................................................................................
كيف أستخدم النظام؟ 5............................................................................................................
دليل مدراء المنظمات 8................................................................................................................
الخطوة  – 1الدخول للحساب 8...............................................................................................
الخطوة  - 2معلومات الحساب 8.............................................................................................
الخدمات التي يمكن لمدير المنظمة تنفيذها 8.....................................................................
الخاصية الولى– طلب تسعيرة 8............................................................................................
الخاصية الثانية – اضافة مدير مجموعة 9...............................................................................
الخاصية الثانية  -إضافة اسم مجموعة 9...............................................................................
الخاصية الراحبعة -إضافة مستخدمين 9...................................................................................
الخاصية الخامسة – اضافة خطة تحميل مادة )للفحص( 10...............................................
الخاصية السادسة -تحميل الوثائق للفحص من قبل مدير مجموعة12...........................
الخاصية الساحبعة – الحصول على سند التسليم 12...............................................................
الخاصية الثامنة  -النتيجة وعرض تقارير الصالة 12............................................................
دليل الطلب ومدخلي البيانات والمؤلفين 14..........................................................................
خصائص الحساب 14...................................................................................................................
حساحبات الفراد 16.........................................................................................................................
الخطوة  - 1إنشاء ملف تعريف المستخدم 16......................................................................
الخطوة الثانية :رفع الوثيقة 17..............................................................................................
الخطوة الثالثة :نتائج المقارنة )وثائق المحملة( 18............................................................
الخطوة الخامسة :مراجعة التقرير 18...................................................................................
خدمات قارنت الضافية 19..........................................................................................................
خدمة تسجيل النصوص المكتوحبة 19........................................................................................
خدمة اصدار شهادة أصالة العمل النصي 20..........................................................................
خدمة قارنت للنشر اللكتروني 20..........................................................................................
كيفية النشر في محرك البحث 21......................................................................... QARNET
مفاهيم عامة حول حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ونظام قارنت23.......................
ما هو حق المؤلف؟ 23...............................................................................................................
القتباس 23.................................................................................................................................
سرقة الفكار 24.........................................................................................................................
هل اقتباس الفكار أو التعبير عنها حبشكل مختلف يدخل في السرقة الفكرية؟24......
إعادة الصياغة دون الستشهاد ايضا انتحال عمل الغير 25................................................

2

معايير القتباس في قارنت 27................................................................................................

نظام تسجيل الحبحاث وكشف النتحال )
(PLAGCHECK

دليل المستخدم

ver.3

قارنت تعمممل فممي مجممال الخممدمات الاكاديميممة وتحليممل البيانممات
المتقدمة وتقديم خممدمات ذاكيممة عممبر النممترنت للمسممتفيدين بنمماء
على معايير جودة عالية جداا  .بممدأت قممارنت تطمموير أول نظام
عرحبي لتسجيل وحماية ملكية الحبحاث وكشف النتحال
العلمي وتصنيفها في العام 2009م واستمر التطوير والختبار
في أحد معامل البرمجيات المتقدمة في المملكة المتحدة وعمل
عليها خبراء متخصصممين فممي مجممال الحوسممبة السممحابية والممذاكاء
الصمممناعي والبحمممث فمممي النصممموص  Text/data miningو Forensic
.  computing
 Plagcheckهو نظام حاسوبي متقدم يسمماعد المعلميممن والبمماحثين
والمممؤلفين والجهممات التعليميممة بتحديممد أصممالة محتمموى النتمماج
الفكري المكتوب واكشف غير الصلي و السماح لهم بتجنب بعض
الخطاء التي تقع عادة في القتباسات  .تم تطوير قممارنت بتعمماون
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مشترك بين موجهين تربويين وأاكاديميين ممن لهم خممبرة طويلممة
في الخدمات البحثية والاكاديمية لمسمماعدة المممؤلفين والبمماحثين
والطلب في تسجيل أنتاجهم الفكري وفي نفس المموقت التحقممق
من أصالته خاصة في اللغة العربية والنجليزية ،وعلى الرغم مممن
توفر هذه الخدمة في عدة لغات ،فقد تأخرت اللغممة العربيممة عممن
مثل هذه الخدمات بسبب صعوبة هيكليتها والموارد المحدودة .
ولذا أضافت تقنيات قارنت قدرة جديممدة بتعريممف النممص العربممي
وتحديد هيكليتممه بطريقممة منهجممة باسممتخدام آخممر تقنيممات الممذاكاء
الصناعي ) (state-of-artمما وفر ميممزة حديثممة جممدا للكشممف عممن
الصالة  .فتقنية قارنت ل تستند فقط على مطابقة التشابه ،ولكن
أيضمما فممي الكشممف عممن النصمموص المقتبسممه مممع تغييممر ترتيممب
الكلمات أو ما يسمى ( ) Paraphrasingأو التعبير حتى عن الفكرة .

الخصائص العامة
 يدعم النظام اللغة العرحبية والنجليزية حبشكل كامل.
 يعتمد تقنية متقدمة في البحث الدللي للنصوص
العرحبية والنجليزية.
 يفحص النصوص والصور في تقرير واحد.
 منصة أعمال مثل الجامعات ودور النشر

)المنظمات(
 منصة الفراد.
 يمكن تأسيس حساحبات مستخدمين جماعية.
 يمكن الرحبط مع أنظمة تعليمية وادارية . API

كيف أستخدم النظام؟
تأسيس حساب منظمة جديد
هذا الدليل هو وصممف ممموجز لطريقممة التسممجيل للمنظمممات فممي
نظام قارنت  .للتسجيل فضل قممم بالممدخول علممى نظممام قممارنت )
 ( www.qarnet.comوحممدد لغتممك مممن القائمممة المنسممدلة )يممدعم
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النظام حاليا اللغة العربية والنجليزية(  .واتبممع الخطمموات التاليممة:
)إذا سبق لك التسجيل فضل انتقل للخطوة  2مباشرة( .

الخطوة  - 1إنشاء ملف تعريف المستخدم

انقر على الرابط "التسجيل" على الصفحة الرئيسية وهذا سيفتح لك
صفحة تسجيل المستخدمين  .أدخل البيانات المطلوبة ،ويتيح لك
النظام ادخال اسم المستخدم )عادة عنوان بريد إلكتروني*( واكلمة
مرور وبيانات التصال بك  .يتم اختيار نوع الحساب هل هو فردي أو
لمنظمة )مثل جامعة أو دار نشر أو حساب فردي(  .فضل اختر نوع

حساب "منظمة"  .

ملحظة :ليمكن استخدام حبريد إلكتروني إل في حساب
واحد فقط ويمكن تغيير البريد من قبل المستخدم.
حساب المنظمة يتيح خدمات تسجيل لعضاء هيئة التدريس وتسجيل
المواد وتسجيل الطلب ،ويتم قياس الرسوم للتسممجيل عممادة حسممب
عممدد الحسممابات وحجممم الوثممائق المطلمموب فحصممها  .ويلحممظ أن
المسمممتفيدين )اكمممالطلب( يمكمممن تسمممجيلهم عمممبر دعممموة بالبريمممد
اللكتروني .

ومن ثم انقر على التالي لستكمال بيانات التسجيل .






أدخل البيانات المطلوبة في الصفحة التاليممة ومممن ثممم انقممر
على ارسل .
ستظهر لك رسالة في صممفحة جديممدة تفيممد بممأنه تممم انشمماء
الحساب وتم ارسال رسالة على بريدك اللكتروني لتنشيط
حسابك .
قم بفتح ايميلك وستلحظ رسالة واردة  ،افتحها وقم بممالنقر
على الرابط   .مع ملحظة أنه يمكممن أن تجممد هممذه الرسممالة
في مجلد الرسائل الغير مرغوب فيها ). (SPAM, Junk

تتوزع صلحيات المستخدمين فففي حسففاحبات المنظمففة
الى ثلث فئات:
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 مدير المنظمة :هو الشخص الوحيد الذي لديه صلحيات
تأسمميس مممدراء المجموعممات والمسممتفيدين ،ويسممتطيع
الطلع على اكافة التقارير التي يصدرها التابعين له فقط .
 مففدير المجموعففة :هممو الشممخص الثمماني الممذي لممديه
صلحيات تأسيس حسابات المستفيدين ،ويستطيع الطلع
على اكافة التقارير التي يصدرها المستخدمين التممابعين لممه
فقط .
 المستفيدون :هم من يستطيعوا التعامل مع النظام عبر
المممدعوات المرسممملة ممممن ممممدير المنظممممة أو ممممدراء
المجموعات .

واجهة مستخدم  : :1واجهة حساب منظمة
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دليل مدراء المنظمات
هذا الدليل هو وصف موجز لطريقة التسجيل للمنظمممة وتسممجيل
مدراء المجموعات في نظام قممارنت  .للتسممجيل اكمشممرف أعلممى
فمممي المنظممممة فضمممل قمممم بالمممدخول علمممى نظمممام قمممارنت )
 ( www.qarnet.comوحممدد لغتممك مممن القائمممة المنسممدلة )يممدعم
النظام حاليا اللغة العربية والنجليزيممة(  .وانتقممل للخطمموة الولممى
)إذا سبق لك التسجيل فضل انتقل للخطوة  2مباشرة( .

الخطوة  – 1الدخول للحساب
قم بالدخول على حسابك بادخال اسم المستخدم واكلمة المرور .

الخطوة  - 2معلومات الحساب
عند الدخول ،سوف ترى اسم المنظمة الخاصة بممك بممالعلى اكممما
سممتجد بممالعلى رابممط لعممرض معلومممات حسممابك ورابممط لحالممة
الحساب ورابط آخر لدارة اكلمة مرورك ،ويمكنممك الممدخول علممى
أي رابط لقراءة البيانات أو التعديل عليها حسب الصلحية .

الخدمات التي يمكن لمدير المنظمة تنفيذها
أنممت اكمممدير منظمممة يمكنممك تنفيممذ الخصممائص المتاحممة لمممدراء
المجموعات وهي:

الخاصية الولى– طلب تسعيرة
لتفعيل الخدمة يلزم سممداد الرسمموم )يمكممن الحصممول علممى اكممود
ترويجممي مخفممض( وخلل خطمموات التسممديد سمميتيح لممك النظممام
تحديد عدد المستخدمين وعدد الوثممائق المطلوبممة وأقصممى حجممم
لكل وثيقة ،وسيعرض النظام التكلفة بطريقة آلية وسهلة وعليممك
سداد الرسوم المطلوبة .
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الخاصية الثانية – اضافة مدير مجموعة
بعد التسديد و )تفعيل حسابك( يمكنك التعامل مع النظام بشممكل
اكامل  ،فيمكنك يدويا إضافة مدير مجموعة ضمن العمماملين تحممت
ادارتك )مثممل المممدربين ،الممموظفين ،السمماتذة(  .ولضممافة مممدير
مجموعة )مثل أاكاديمي ،موظف ،رئيس قسم في صحيفة( ،انقممر
فمموق علمممة التبممويب )مممدير مجموعممة> انشمماء( علممى الصممفحة
الرئيسممية ،وأدخممل بيانمماته  .وستصممل لممه علممى بريممده اللكممتروني
رسممالة اشممعار عممن حسممابه  .اكممما يمكنممك تعممديل بيانممات مممدراء
المجموعات )السم وبيانات التصممال فقممط( أو ايقمماف حسممابهم
في النظام بالنقر على )مدير مجموعة> تعديل( .

الخاصية الثانية  -إضافة اسم مجموعة
يمكنممك اضممافة اسممم مجموعممة )مممادة تعليميممة أو مجموعممة مممن
الطلب( أو أاكثر تحت حسممابك  .ولضممافة اسممم المجموعممة يلممزم
اختيار اسم مديرها مممن مممدراء المجموعممات ممممن سممبق ادخممال
بياناتهم وتحديد نوع المجموعة )جامعممة أو منظمممة(  .عنممد اختيممار
جامعة يلزم ادخال بيانات السنة والفصل .

الخاصية الراحبعة -إضافة مستخدمين
يمكنك الن أن تقوم بإدخال المستخدمين المطلمموب مشمماراكتهم
أو دعوتهم لتحميل وثائقهم وهنا يلممزم اختيممار اسممم المجموعممة أو
المادة وتحميل أسماء الطلب على المجموعممة ليربطهممم النظممام
ويمكن دعوتهم ل حقا لتحميممل وثممائقهم  .مممع ملحظممة أن إضممافة
بيانات المشاراكين ل يعني الدعوة المباشممرة لهممم بالمشمماراكة ،إذ
أن ذلك يمكن من خلل خاصية اضافة خطة تحميل مادة)الخاصية
التالية(  .ولكن هنا يتم دعوة المستفيد لتفعيل حساب لممه بالنظممام
اكما أنك تستطيع تعديل بيانممات المسممتخدم أو ايقافممة مممن قائمممة
المستخدمين لديك .
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الخاصففية الخامسففة – اضففافة خطففة تحميففل مففادة
)للفحص(
بعممد اضممافتك اسممم رئيممس مجموعممة أو مممادة والمسممجلين فيهمما،
يمكنك إعداد خطة لهذه المادة والتي تعنى بوقت وتاريخ التحميل
وشروط عملية المقارنة وحجم البيانات المسموح تحميلهمما وهممل
يمكن للمستخدمين أن يتعاملوا مع النظممام علممى أسمماس ارسممال
نهمائي أو منحهممم عمليمة تجربممة واكمم ممرة يمكمن للمسمتخدم أن
يجرب وثيقته )بدون حفظ فممي النظممام(  .اكممما يلزمممك هنمما تحديممد
الفترة المسموح بها في التحميل ،إذ سيلغى التحميممل بعممد انتهمماء
الفممترة  .ويمكنممك مممن خلل هممذه الخاصممية عممرض جميممع الطلب
المسجلين بهذه المادة أو الموضوع والتأشير على أي واحد منهممم
أو اختيار الكل لدعوتهم عبر البريممد اللكممتروني لتحميممل وثممائقهم
لفحصها .

واجهة مستخدم  :1إعداد خطة فحص وثائق
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وتتضمن الخطة المتاحة لكم الخصائص التالية:







مقارنة مع محتوى الطلب الخرين .
مقارنة مع محتوى النترنت .
مقارنة مع محتوى الوثائق والكتب .
استثناء المقارنة مع الفهارس .
استثناء نصوص القتباسات .
عدد الجمل التي تريد السماح بها اكاقتباسات )نسبة مئوية( .

الخاصية السادسة -تحميففل الوثففائق للفحففص مففن
قبل مدير مجموعة
أنت كمدير مجموعة حبالضافة الى دعوة المستفيدين
الذين تشرف عليهم للمشاركة ،يمكنك تحميل وثائق
تملكها أنت أو حبالنياحبة عن طرف ثالث )وتحت
مسئوليتك(  ،ويتضح ذلك فيما لو تعذر تحميل الوثيقة من الطالب
أو اكون المنظمة تعمل في دار نشر وتعمل على تحميل اكتب
منشورة قديماا .

الخاصية الساحبعة – الحصول على سند التسليم
سيتاح لك بعد التحميل أن تقوم بطباعة سند التسممليم أو ارسمماله
على بريدك اللكتروني .

الخاصية الثامنة  -النتيجة وعرض تقارير الصالة
ليعرض النظام نتائج الفحص حسب أسماء المجموعات انقر على
) التقارير> المجموعات( )اسم المجموعة أو المادة( وسمميعرض
النظام اكل مجموعة ومعها نسبة الصالة لجميع الوثممائق المحملممة
من الطلب  ،وعند النقر على مفتمماح عممرض أي مجموعممة سممتجد
قائمة حسب المستفيدين )مثل أسماء الطلب( وعند النقر علممى
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اسممم المسممتفيد سمميعرض لممك النظممام جميممع الوثممائق الممتي قممام
بتحميلها  .ومن ثم يمكنك قراءة هممذه النتائممج اكممل وثيقممة لوحممدها .
اكما يمكنك الستعراض مباشرة حسب المستفيدين بعممرض اسممم
المستفيد وبعد الدخول عليه سيعرض لممك النظممام جميممع الوثممائق
في قائمة .
اكما يمكنك قراءة نتائج فحص الوثائق المحمله من قبلك إذ سمميتم
إشعارك عبر البريد اللكتروني بجاهزية النتيجة وبإمكانك الدخول
من حسممابك الممى ) التقممارير> وثممائقي المحملممة( وسممتجد جميممع
الوثائق التي قمت بتحميلها مرتبممة مممن الحممدث )أعلممى القائمممة(
الى القدم )أسفل القائمة( .
وسيتم اتاحة هذه التقارير للطلع عليها مممع ملحظممة انممه يمكنممك
اكمدير مجموعممة مممن حفممظ التقممارير بصمميغة ) (PDFاكممما يمكنممك
طباعة جميع بيانات المستفيدين ضمن تقرير وأمام اكممل مسممتفيد
النتيجه الخاصة به ).فضل انظر واجهة المستخدم  2و . ( 3

واجهة مستخدم  :2نتائح الفحص
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واجهة مستخدم  :3تفاصيل مراجع القتباسات

الدعم الضممافي إذا اكنممت بحاجممة إلممى مزيممد مممن المسمماعدة مممع
قارنت أو ترغب في معرفة المزيممد عممن الميممزات المتقدمممة فممي
نظامنا يوفر ،يمكنك التواصل على www.qarnet.com

دليل الطلب ومدخلي البيانات والمؤلفين
همممذا المممدليل يسممماعد المسمممتفيد ممممن الخدممممة مثمممل الطلب
)والموظفين الذين يطلب منهم فقط تحميل الوثائق( .
إبدأ مع قارنت في خطوات سهلة فبعد انشاء حساب لك من قبممل
مدير المجموعة )معلم  ،أاكمماديمي( الممتي تنتمممي لهمما )مثممل مممادة
تعليمية ،ورقة علمية في مؤتمر أو مجلممة( سممتتلقى رسممالة بريممد
إلكتروني من قارنت تشتمل على رابط مممرور مممؤقت ،فضممل قممم
بالنقر على هممذا الرابممط لتفعيممل حسممابك ومممن ثممم قممم بالممدخول
وتغيير اكلمة المرور مباشرة والشممروع فممي الخطمموة  2فممي هممذا
الدليل .

خصائص الحساب
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تحديد لغتك المناسبة اكما يمكنك من خلل الخيارات العلوية
تغيير اكلمة مرورك .
يتيح لك النظام التعرف على مجموع الوثائق المرسلة منممك
 ،واسم المنظمة التي تنتمي لها والمجموعات المسجل بها .
قراءة المجموعات المسجل بها .
تحميل عمل جديد حسب الدعوات المرسله لك والمسممموح
بها لحسابكم في صفحة )تحميل الوثائق( .
التقارير والتي يمكنك من قراءة نتيجممة فحممص أعمالممك بممما
في ذلك الطلع على التقرير المنشأ من النظام .
خاصممية تحميممل وثيقممة :عنممد النقممر علممى تحميممل الوثممائق
ستشاهد المواد النشطة الممتي يمكنممك تحميممل وثيقتممك مممن
خللها  .وإجراء التحميل سيأخذك في سممت خطمموات سممهلة
الخطوة الولى  :ادخال أو تأاكيد البيانات الشخصية الخطمموة
الثانية :اختيار نوع الرسالية الخطوة الثالثة :الموافقة علممى
الشروط والحكممام  .الخطمموة الرابعممة  :تحميممل وثيقممة مممن
جهازك الى خادم قارنت ) فضل تأاكممد مممن نسممق الملممف ،إذ
يقبممل النظممام مايكروسمموفت وورد  doc ،docxالخطمموة
الخامسممة  :مراجعممة بيانممات الرسممالية والرسممال )يعممرض
النظام الصممفحة الولممى للمعاينممة والتأاكممد مممن أنهمما الوثيقممة
المطلوبة  (.الخطوة السادسة :عرض رسالة تأاكيد الرسال .
خاصية نتائج الفحص ،النظام سيأخذ بعممض المموقت لمعالجممة
عملية الفحممص وبعممد انتهمماء الفحممص سيرسممل لممك النظممام
رسالة بالبريد اللكتروني ليخممبرك أن النتيجممة جمماهزة علممى
حسابك ،فضل قم بفتح النظام بالنقر على الرابممط المرسممل
لك وقم بقراءة تفاصيل التقرير .
خاصية تقرير الصالة ،لمشاهدة التقرير الخمماص بممك  ،انقممر
على أيقونة التقارير وسيعرض لك جميع التقارير ،ول يمكممن
للطالب من تحميل نسخة مممن النتيجممة ولكممن يمكممن لمممدير
المجموعة )المعلم ،الاكاديمي أو الباحث( من حفممظ نسممخة
من هذا التقرير .
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إذا اكنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة مع قارنت أو ترغممب فممي
معرفة المزيد عن الميزات المتقدمة التي يوفرها نظممام قممارنت ،
يمكنممك الطلع علممى السممئلة الشممائعة أو التواصممل مممع مممدير
النظام .أو التصال بنا .

حساحبات الفراد
هذا الدليل هو وصف موجز لطريقة التسممجيل للفممراد فممي نظممام
قممارنت  .للتسممجيل فضممل قممم بالممدخول علممى نظممام قممارنت )
 ( www.qarnet.comوحممدد لغتممك مممن القائمممة المنسممدلة )يممدعم
النظام حاليا اللغة العربية والنجليزية(  .واتبممع الخطمموات التاليممة:
)إذا سبق لك التسجيل فضل انتقل للخطوة  2مباشرة( .

الخطوة  - 1إنشاء ملف تعريف المستخدم
انقر على الرابط "التسجيل" على الصفحة الرئيسية وهذا سيفتح
لممك صممفحة تسممجيل المسممتخدمين  .أدخممل البيانممات المطلوبممة
)يلحظ انه يلزم اختيار نمموع التسممجيل هممل الحسمماب لمنظمممة أو
خاص بفرد( فضل اختر نمموع حسمماب فممردي ومممن ثممم انقممر علممى
التالي لستكمال بيانات التسجيل .




أدخل البيانات المطلوبة في الصفحة التاليممة ومممن ثممم انقممر
على ارسل .
ستظهر لك رسالة في صممفحة جديممدة تفيممد بممأنه تممم انشمماء
الحساب وتم ارسال رسالة على بريدك اللكتروني لتنشيط
حسابك .

قم بفتح ايميلك وستلحظ رسالة واردة  ،افتحها وقم بالنقر على
الرابط   .مع ملحظة أنه يمكن أن تجد هذه الرسالة في مجلد
الرسائل الغير مرغوب فيها ). (SPAM, Junk

الدخول للحساب )حساب الفراد(
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الخطوة الولى :بعد الدخول للحساب يتيح لك النظام
ثلث خيارات للتعامل مع الوثائق الصفحة الرئيسية ،
أصالة المحتوى النصي والتقارير )وثائقي المحملة( .
لفحممص وثيقممة  :انقممر أصففالة المحتففوى النصففي مممن
القائمة الجانبية وقم بادخال نوع الوثيقممة )وثيقممة خاصممة أو
بحث لشخص آخر ( .
الخطوة الثانية :رفع الوثيقة
اخممتر الوثيقممة النصممية الممتي ترغممب )يجممب أن تكممون فممي
المتداد المقبممول   (doc, .docx.وتممدخل ملحظممات اكاسممم
لعملية الفحص ومن ثم تختار خيارات المقارنة .
قم بالموافقة على شروط الفحممص )الشممروط والحكممام(
ومن ثم بالنقر على التممالي  .سمميتم النتقممال الممى الصممفحة
التاليممة والممتي توضممح حجممم الوثيقممة والرسمموم المطلمموب
سممدادها اكممما يمكنممك ادخممال رمممز الممترويجي )العفمماء أو
التخفيممض مممن الرسمموم( وعنممدها سمميتيح لممك التسممديد أو
العفاء ومن ثم التحميل النهائي وبعد النقر علممى التحميممل
النهائي ستتلقى تأاكيد استلم فوري عبر اليميل  .

الخطوة الثالثة :نتائج المقارنة )وثائق المحملة(
تتم مقارنة الوثيقة الخاص بك مع محتويات مصادر بياناتنمما بشممكل
آلي من قبل النظام ويتم إعادة النتيجة من قبل النظام مع تقريممر
اكامممل يوضممح النممص الصمميل والمقتبممس بشممكل اكامممل أو جزئممي
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والمراجممع مممع درجممة التشممابه  .يمكنممك الطلع علممى التقريممر أو
تصديره اكملف .  PDF

الخطوة الخامسة :مراجعة التقرير
يمكنك مراجعة التقرير والتأاكممد مممن القتباسممات بممالنقر علممى أي
جملة والذي سمميقودك الممى رقممم الجملممة فممي القائمممة الجانبيممة ،
وسممتلحظ رابممط امممام اكممل عنمموان عنممد النقممر عليممه سمميفتح لممك
تفاصيل القتباس /النتحال في صفحة جديدة )فضل انظر واجهة
المستخدم  2و . (3

خدمات قارنت الضافية
خدمة تسجيل النصوص المكتوحبة
بعد اكتابة عملممك ) اكتمماب ،بحممث علمممي ،مقممال ،خطبممة  ،قصمميدة
شعرية( أو أي نص آخر ،فإننمما ننصممحك بشممدة بممأن تقمموم بحمايممة
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عملممك بالحصممول علممى تسممجيل لهممذا العمممل  .لكممي تممبرز عملممك
للخرين بالنشر وفي نفس الوقت حمممايته مممن السممرقات خاصممة
على النترنت .
حقوق التأليف والنشر يضمممن لممك الحصممول علممى مجموعممة مممن
حقوق الملكية الفكرية والفوائممد الممتي تسممتمر حممتى بعممد الوفمماة .
وهذا النظام صريح ويمكنك الستفادة منه  ،فممإذا اكممان بلممدك مممن
الدول الموقعة علممى اتفاقيممة بيممرن ،فإنممك سممتملك حممق التممأليف
والنشر تلقائيا في أي عمل أدبي أو إبداعي قمت به بنفسك  .ومع
ذلك ،تأاكد من أن بلدك هو عضو في هذه التفاقية  .ثانيا ،تأاكد مممن
الطريقة التي يحمى به عملك الخاص قبل النشر النهائي  .وأخيرا،
علممى الرغممم مممن أنممه مممن المفيممد جممدا أن نعممرف أن أساسمميات
التشريع تغطي حقوق الطبع والنشر ،ولكن أنه من الصممعب علممى
بعض الناس أن يفهموا هذا التشريع وتطبيقه فممي أعمممالهم  .ولممذا
نرى اعتداءات متكررة على أعمال الغير خاصة من النترنت  .ثممم
إن آليممة الحمايممة ستسمماعدك بعممد الكشممف عممن السممرقة ولكممن
المشكلة في التعرف علممى حممدوث السممرقة واجممراءات التممداعي
خاصة اذا اكان المعتدي في دولة أخرى  .ولممذا تممم تصممميم قممارنت
لحماية اعمالك المكتوبة للخروج من هذا التعقيد بخطوات سممهلة
 . . .

خدمة اصدار شهادة أصالة العمل النصي
بعد اجتياز الوثيقة اختبار الفحص المتضمن الموافقة على شروط
قممارنت فممي حمايممة حممق المؤلممف وحممق الخصوصممية  ،يمكممن
المسممتخدم مممن الحصممول علممى شممهادة تتضمممن بيانممات الوثيقممة
بالضافة الى البصمممة الرقميممة  ،هممذه الوثيقممة صممالحة لمممدة 12
شممهرا ا ويلممزم تجديممدها بعممد ذلممك  .وتتضمممن مسممئوليات قممارنت
بالشممهادة بممأن تلممك الوثيقممة تممم تسممجيلها بممالوقت المحممدد فممي
الشهادة .
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خدمة قارنت للنشر اللكتروني
تقدم قارنت خدمة النشر ) أو إعادة نشر ( محتوى نصي أصمملي ،
مثل الكتب ،الشعر العربي ،و أطروحات الماجستير والداكتوراه و
أشكال أخرى من النصوص  .النشر في محرك البحث قممارنت هممو
تقنية جديدة بسبب اعتمادها علممى معيممار الصممالة فممي المحتمموى
المنشور الذي يرتبط تلقائيا مع نظام حماية وفحص عممن السممرقة
العلمية وانتهمماك حقمموق المؤلممف فضممل عممن ميممزات البحممث فممي
المحتوى العربي  ،إضافة الى وجود جميع الناشممرين تحممت مظلممة
واحدة  .خدمة النشر في قارنت مفتوحممة لي شممخص يرغممب فممي
نشر عمله بخطوات قليلة  .ومع ذلممك يتممم التحكممم فممي جممودة ممما
ينشر عن طريق التصنيف ) (Rankingاللكتروني وتعليقات القراء .
منهج قارنت في النشر اللكتروني هو منهج تقني متقدم وسهل و
يمكممن الوصممول الممى ممما ينشممر مممن خلل مجموعممة متعممددة مممن
منصات القراءة اللكترونية  ،مثممل أبممل اي بمماد و جهمماز الكمممبيوتر
الشخصي   .والمليين من عملء قارنت يستطيعون الوصول لمممما
يرغبمموا فممي قراءتممه وشممراءه اكممما يسممتطيع الناشممرون بممإدارة
حساباتهم وربط ما ينشرونه مع الكتممب التقليديممة لممديهم   .وأنممت
اكمؤلف تستطيع نشر الكتمماب الليكممتروني الخمماص بممك  ،وتبممادل
قدراتك المعرفية وأفكارك مع القراء في جميع أنحاء العالم  -في
أي مكان وفي أي وقت فنظام قارنت يساعدك في الوصول إلممى
المليين من القراء اكما أن النشر مجاني  .اكما يمكنممك النظممام أن
تتيح الفرصممة للمعجممبين بكتاباتممك للتواصممل معممك بسممهولة وفممي
نفس الوقت حماية الحق الخاص بك اكناشر أو مؤلف .

كيفية النشر في محرك البحث QARNET
الخطوة الولى هي إيجاد ناشر لعملكم  .وننصحكم بأن يتم النشممر
من خلل أحد الناشرين في دولتك .

تحديد الناشر )اختياري(
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الخطوة الولى هي إيجاد ناشر لعملكم  .وننصحكم بأن يتم النشممر
مممن خلل أحممد الناشممرين فممي دولتممك  .وهممذا سمموف يسمممح لممك
بالحصول على رقممم  ISBNوربممما خممدمات أخممرى )حاليمما ا ل تقممدم
 QARNETخدمة منح الرقم المعرف العالمي . ((ISBN

تهيئة المحتوى المطلوب نشره
يجممب أن يكممون العمممل أصمملي ليتممم قبممول المحتمموى فممي نظممام
) QARNETلدينا الدوات لفحممص العمممل الخمماص بممك( ،وبعممد ذلممك
يمكنك اتباع الخطوات التالية :













الخطمموة الولممى  :إعممداد محتمموى الملممف النصممي فممي صمميغة
إلكترونيممة مقبولممة ) يجممب أن يكممون علممى سممبيل المثممال للغممة
 (docأمما النصموص النجليزيمة فتقبمل
العربية في مثل .txt
ايضا ا في صيغة . PDF

الخطوة الثانية  :تحميل عملكم لفحص الصالة .
الخطوة الثالثة  :قبول الشروط والحكام لحقوق المممؤلفين
 ،الخلقيات و منع النتحال  .
الخطوة الرابعة  :إذا تم تمرير عملك للفحص واكانت النتيجة
مقبولة ) المسموح به من القتباس أقل من  ،( ٪25فسوف
تجد رابط لنشر عملك ضمممن تقريممر النتيجممة  .فضممل اضممغط
عليه .
الخطوة الخامسة  :قم بإدراج المعلومممات المطلوبممة ) نمموع
العمل  ،اسم الناشر ،عنوان العمممل  ،وأسممماء المممؤلفين ،و
الملخص(   .إدراج أيضا تفاصيل السعار .
الخطمموة السادسممة  :قبممول الشممروط والحكممام للنشممر
والرسال .
يرجى النتظار حمتى تمرى رسممالة تعلممك بمأنه تممم الرسمال
بنجاح .
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واجهة مستخدم  :2محرك حبحث قارنت ،يبحث في المحتوى

التحقق من حالة النشر
بعد دقائق قليلة يمكنك التحقق مممن صممحة النشممر بممالبحث فممي محممرك
 QARNETاكما تشاهد في واجهة المستخدم أعله  ،وإذا لممم تجممد عملممك
في محرك البحث  ،يرجى التصال بالدعم الفني .

مفاهيم عامة حول حقوق الملكية الفكرية وحق
المؤلف ونظام قارنت
ما هو حق المؤلف؟
هو نسبة الكاتب لنفسممه عمل أو جممزءا منممه مملواكمما لغيممرة بممدون
الشارة الى مصممدر العمممل  .ففممي الحممالت البسمميطة ،يمكممن أن
يكممون اقتباسمما ا لجملممة أو اثنممتين بممدون علمممتي القتبمماس  .وفممي
الحالت الاكثر خطورة ،هو استنساخ جزءا اكبيرا مممن العمممل اكلممه
من قبل شخص آخر بعد إزالممة اسممم المؤلممف الحقيقممي )أو حممتى
الغير منسوب لمؤلف( ويستبدلها باسمه منتحل العمل  .اكما يمكن
أن يتمثل النتحال بإعادة تنسيق النص بالتقديم وتممأخير الكلمممات
والجمل ثم يقدم العمل للحصول على نتمماج العمممل )علممى سممبيل
المثال ،ورقة علمية أو مقال أو اكجزء من متطلبات الحصول على
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درجة علميممة اكبحممث علمممي أو أطروحممة(  .اكممما يمكممن أن يتمثممل
الستنساخ بطريقة ترجمممة عمممل مكتمموب بلغممة الممى لغممة أخممرى
وتفادي اكشفه من النظمة الحاسوبية .

القتباس
هو اضافة جملة أو أاكثر من عمل اكاتب آخر لصلب نص الكمماتب أو
فممي الحاشممية ،داخممل علمممات اقتبمماس مثممال "الجملممة" أو وضممع
اكلمات الكاتب بين علمتي توقف والشارة الى الكاتب داخل تلك
العلمتين  .ويستخدم القتباس لسهولة الرجوع إلى المصممدر فممي
داخل السطور .
توفر علمتي القتباس ،سواء في النص أو في حاشية قرينة علممى
سلمة المنهج سواء أرفق القتباس بنفس الجملة داخل علممممات
اقتباس أو وضع الكلمات في فقرة مستقلة من النص اكالحاشممية .
ويسعى الباحثون لتحديد هذين المرين اكدلئل أن هنمماك اقتبمماس،
ولسهولة الرجوع إليها بين هذه السطور من قبل القراء .
ويلحظ أن نية المنتحل عممادة هممو تغييممر الملكيممة لصممالحه أو مممن
ينتمي له  .والعلمة التي تصف العمل بسلمة النية هو وضع ما تممم
اقتباسه داخل علمتي القتباس" " ،ولممذا فممإن نقممل النممص بممدون
دلئل على القتباس اكافية لدانتة بالنتحال  .وليس من المناسمممب
او المقبممول أن يتممم الممدفاع عممن المنتحممل بممالتبرير بممالقول "لقممد
نسيت"  .أو "ممما هممي ال مسممودة"  .أو "لممم أاكممن أعممرف أنممه اكممان
انتحال" .

سرقة الفكار
يتمثل حق المؤلف أيضا في سممرقة حممق الملكيممة الفكريممة بنسممخ
نفس الفكار أو التعبير عنها بصيغة أخرى وتقديمها باسم المنتحل
دون الشارة لمصدرها الصمملي (إن وجممد(  .وبممالرغم بممأن سممرقة
الفكار أهم وأخطر من سرقة النممص لصممعوبة الكشممف عنممه وممما
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يممترتب عليممه مممن حقمموق الخممتراع فممإنه يمكممن أن يكممون اكشممف
النصوص جزءا من اكشف الفكار .

هل اقتباس الفكار أو التعبير عنها حبشكل مختلف
يدخل في السرقة الفكرية؟
بعض الجهممات المهنيممة والاكاديميممة توسممعت فممي تعريممف سممرقة
النتمماج الفكممري ليشمممل أيضمما نسممخ الفكممار دون الشممارة الممى
المصدر الصلي  .وهذه الجهات ربما تعني أن اعادة صياغة النممص
) (Paraphrasingللتعممبير عممن نفممس الفكممرة الممتي قصممدها الكمماتب
الصلي هو انتحال ايضاا .

إعادة الصياغة دون الستشهاد ايضا انتحال عمففل
الغير
إن تغيير ترتيب الكلمات أو اكلمات مرادفممة للنممص الصمملي يعتممبر
تعديا ا على حق المؤلف  .والطريقة الصحيحة لتجنب النتحممال هممو
بممذاكر المرجممع سممواء فممي النممص ،أو فممي الحاشممية ،وبعممد اعممادة
الصياغة يتأثر النص جذريا ولم يعد حديث المؤلف الصلي ولم يعد
ايضا هناك حاجة لعلمات اقتباس ،لن هذه ليست اكلمات المؤلف
الصلي بالضممبط ،ولكممن ل تممزال هنمماك حاجممة إلممى الشممارة الممى
توضيح المرجع  .ويمكن أن يكون نمط اعادة الصممياغة بممأن يكممون
النص المطلوب اقتباسه طويل جممدا  ،والقتبمماس عندئممذ سمميكون
أيضا ا طويل جدا .
ومن هنا ،يلجأ الكتاب الى إعادة صياغة النص الصلي  .ومن صممور
إعادة الصياغة أيضا ا بأن يقوم الكاتب بتقديم فقرة بشكل صممحيح
وبممما يلخممص اكتابمما اكامممل أو ورقممة منشممورة أو حممتى رأي علمممي
باستخدام اعادة الصممياغة مممع القتبمماس لمممرة واحممدة فقممط مممن
المصدر الصلي سواء في بداية أو نهاية الفقرة   .ويتضح للقارىء
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أن النص المقتبس هو أول جملة فقممط بينممما ممما تممم اقتباسممة هممو
اكامل الفقرة أو الصفحة وهذا تظليل للقارىء .
لحظ أن تكممرار الستشممهادات بالقتبمماس هممي منهممج أو أسمملوب
للمممؤلفين  .فممي بعممض المجلت العلميممة ،وبالممذات فممي مراجعممة
القوانين  ،تكون لها حاشية بالسفل لكل جملة وبشممكل متمموالي،
وربما تكون حاشيتين مرفقتين في أمااكن مختلفة لتفسممير جملممة
واحدة  .فممي هممذا النمموع مممن الكتابممة ،يمكممن أن تحتمموي الصممفحة
المطبوعة على مساحة أاكبر من التجاوزات في طباعة الحواشممي
وليس من صلب النممص  .إذا اكممانت هممذه هممي الحواشممي مشممتملة
على اقتتباسات من مصممادر مختلفممة ،فممإنه يمكممن أن يكممون مممن
الصعب على قراءتها وفهممما بشممكل اكامممل لنممه قممد يتطلممب مممن
القارئ النظر في جميع الستشممهادات  .ويمكممن لعممادة الصممياغة
ايضمما ا اسممتخدام اكلمممات قليلممة تفصممل الكلمممات الموجممودة فممي
المصدر الصلي وبدون تضمين ذلك علمات القتباس .
من ناحية أخرى ،إن نسخ سلسلة متتالية من الكلمات حرفيا مممن
مصادر متعددة يتطلب علمات اقتباس لكل مرجع  .ولكن يراعممى
الختلف في بعض البحاث العلمية نسب التشابه )مثممل البحمماث
النظرية اكالقانون يختلف عن العلوم التطبيقيممة اكأبحمماث الفيريمماء
والحوسبة( .
وبممالرغم أن أن اسممتخدام طممرق التحريممف و إعممادة الصممياغة فممي
النصمموص المقتبسممة للتظليممل مممن قبممل الطلب أو حممتى المممؤلفين
المبتدئين أصبحت في تزايد ،إل أن التقنيات الحديثمة المتي تسمتخدمها
قارنت قادرة على اكشف هممذه التجمماوزات  .ولممذا فممإن الحاجممة قائمممة
لبرامج التوجيه والتوعية المستمرة لستخدام القتباسممات المباشممرة .
وبحكم العراف الاكاديمية فإنه يتم إشعار الطلب بالقواعد والنظمة
بشممكل عممام ومنهمما هممذه المسممائل والممتي تطبممق علممى الطلب عنممد
الحاجة .

إن أعادة الصياغة فممي نظممام قممارنت يعتممبر أيضمما ا انتحممال اعمممال
الغير ،وعلى العموم فإن تقنية قارنت قادرة على ااكتشاف طممرق
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إعادة صياغة وعرض النتيجممة بنمماء علممى درجممات التشممابه وليممس
التسلسل العادي .
مثال لعادة الصياغة :الجملة الصلية) :إذا اكان النظام يقوم
بتحويل المخرجات الى لون مختلف فإنه يجب مراجعة شروط
المدخلت( .
الجملة بعد إعادة الصياغة )النظام يقوم بتحويل المخرجممات الممى
لون مختلف ولذا فإنه يجب مراجعة شروط المدخلت( .
يلحظ أنه يوجد تماثل في هذه الجملة القصيرة ،وهذا السلوك هو
أغلب حالت انتحال عمل الخرين ،مع ملحظة أن اكل لغممة يوجممد
بها جمل قصمميرة مسممتخدمة بشممكل دارج ول يسمممى اسممتخدامها
انتحال ،مثال:



)السلم عليكم ورحمة الله وبراكاته(
)هذا من جانب ومن جانب آخر(

ومع ذلك فإن نظام قممارنت يعتمممد علممى التماثممل التطممابقي أو
الدللي وقياس ذلك بالحصاء ولذا فإنه حممتى الجمممل الدارجممة
ستعتبر في عملية المقارنة .

معايير القتباس في قارنت
حتى يكون القتباس مقبول يجممب أل يتجمماوز الحممد المسممموح بممه
وتعتمد قارنت نظام عدد الكلمممات وتكممرار القتبمماس مممن مصممدر
واحد في احتساب انتحال عمل الخرين ،يمكن للكمماتب أن يقمموم
بتلخيص نص طويل ليكممون فممي جملممة قصمميرة مممع الشممارة الممى
المصممدر لن القتبمماس المباشممر سمميكون طممويل جممدا  .ويمكممن
للمؤلف أن يقتبس بشكل صحيح وفقا للنظام التالي :


أل يزيد مجموع القتباسات )غيممر متصممله( لجميممع المصممادر
عممن  %25مممن حجممم العمممل المقممدم )ويسممتطيع مممدير
المنظمة التحكم في هذه النسبة( .
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أل يزيد مجموع القتباس من مصممدر واحممد عممن  10بالمائممة
من حجم القتباسات .
أل يكون القتباس متصل ا لعدد  4جمل .
ويعتبر التماثل اقتباسا ا جزئيا ا اذا اكان درجة تماثممل السلسمملة
المتصلة مع العمل المنسوخ منممه بشممكل جزئممي أو اقتباسمما ا
اكممامل ا إذا اكممانت درجممة التماثممل اكممبيرة بنظممام )خوارزميممة
قارنت( .
إن نظممام قممارنت قممادر علممى التعممرف علممى إعممادة صممياغة
الكلمممات بنمماء علممى تقنيممة ذاكيممة باحتسمماب نسممبة تشممابة
الكلمات ويعرض النتيجة المرتبطة به بدل مممن وزن التماثممل
أو المطابقة التقليدي .
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