
ب السرقة العلمية
ُ
تجن

دورة دراسية مقدمة على اإلنترنت لضمان اتباع طالبك ألفضل املمارسات في 
إعادة الصياغة وتوثيق املراجع واالقتباس

تجنب السرقة العلمية هي دورة تعريفية للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا تناسب كافة 
فروع العلم. سوف تضمن هذه الدورة استعداد جميع طالبك بشكل كاٍف لتأدية فروضهم كما 

ستمد جامعتك بأدلة تؤكد تلقي الطالب للتدريب حول كيفية تجنب السرقة العلمية، املتعمدة منها 
وغير املتعمدة.

96%
من الطالب الذين يكملون هذه الدورة 
يقولون إنها فعالة وناجعة في تحسين 
فهمهم لكيفية تجنب السرقة العلمية. 

وجهات نظر الطالب 
مقابالت مع الطالب الذين يعربون عن آرائهم 

حول السرقة العلمية.

أسئلة سريعة للمراجعة
أسئلة سريعة متعددة الخيارات تساعدك 
على معرفة ما هي السرقة العلمية واختبار 

معرفتك.

السيناريوهات 
سيناريوهات تفاعلية تظهر بعض املواقف التي قد تواجهها 

أثناء دراستك.

 تمارين عملية

أنشطة تفاعلية تساعدك على تحديد معنى السرقة العلمية 
والتدرب على طرق االقتباس الصحيحة وتوثيق مختلف املراجع.

السمات الرئيسية
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هل أنت على ثقة من أن طالبك:
يفهمون معنى السرقة العلمية واألسباب وراء أهمية تجنبها؟  •

يدركون املصطلحات الرئيسية املرتبطة بالسرقة العلمية والنزاهة األكاديمية؟  •
يستطيعون تحديد األنواع املختلفة من السرقة العلمية؟  •
رون أهمية التوثيق الصحيح للمراجع واالقتباسات؟ ُيقّدِ  •

يتضمن املنهج الدرا�سي:

الوحدة األولى: ما هي السرقة العلمية؟

ما هي السرقة العلمية؟

السرقة العلمية غير املتعمدة

إعادة الصياغة

الوحدة الثانية: توثيق املراجع

أهمية توثيق املراجع

مناهج توثيق املراجع

االقتباسات واملراجع

الوحدة الثالثة: تجنب السرقة العلمية

استراتيجيات تجنب السرقة العلمية

السرقة العلمية في األخبار 

وجهة نظر طالب

 تقوم الدورة الدراسية على معيار عالي 
الجودة فهي عظيمة الفائدة للطالب الذين 

يستعدون لكتابة املقاالت. 
طالب في جامعة ايرلندا الوطنية بماينوث

ي هذه الدورة   عند التسجيل ف
ى توجيهات واضحة  يحصل الطالب عل

حول الطرق الصحيحة لتوثيق 
املراجع واالقتباس وإعادة الصياغة. 

ينيتا كوكس كبير املستشارين الدكتور ب

مدير برنامج MSc International Health Management بكلية 
ي  إمبريال كوليدج لندن األعمال ف

ملطالعة املزيد من املعلومات عن تجنب السرقة 
ى نسخة تجريبية مجانية  العلمية أو للحصول عل

ى التواصل عن طريق ى يرج من الدورة، يرج
marketing@epigeum.com :ي البريد اإللكترون

تم التطوير بالتعاون مع:
جامعة آنجليا راسكن  

جامعة بورنموث  
جامعة كارديف  

جامعة درم  
إمبريال كوليدج لندن  

جامعة نوتنهجام ترنت   

الجامعة املفتوحة  
جامعة باث  

جامعة برمنغهام  
جامعة برايتون  

جامعة إدنبرة  
جامعة هيرتفوردشاير  

جامعة ليستر  
جامعة لندن  

جامعة ساوثامبتون  
جامعة يورك  
جامعة زيورخ  


