مشروع تطوير قدرات مراكز األبحاث اإلدارية واالقتصادية بمؤسسات التعليم العالي في
فلسطين ( )BERCالممول من برنامج Erasmus+

مقدمة
تسعى عمادة التخطيط والجودة لضبط و تحسين جودة مختلف العمليات األكاديمية والبحثية واإلدارية على
مستوى الجامعة وبالتنسيق مع الكليات والعمادات والدوائر اإلدارية .وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي في مجال
االنتاج العلمي الرصين ،وظهور برمجيات الكشف عن السرقات األدبية ( ،)Plagiarismحرصت الجامعة على توفير
من قبل ا ألكاديميين و الباحثين و الطلبة في الجامعة لتكون بمثابة أداة تطويرية لجودة
إمكانية استخدام برنامج
اإلنتاج العلمي ،وذلك من خالل أنشطة

 ،بما يشمل مزايا التطبيق وكيفية تفعيل الحساب
يعرض هذا الدليل االرشادي نبذة مختصرة عن تطبيق
الخاص لألكاديميين بالجامعة ،وكذلك خطوات انشاء الصفوف الدراسية والموضوعات لفحص محتوى البحوث والرسائل
العلمية و التعيينات .وستكون أهم الملفات التي سيتم فحصها من خالل البرنامج:
 -1البحوث العلمية لألكاديميين والباحثين في الجامعة.
 -2الواجبات والتعيينات وأطروحات برامج الدراسات العليا المختلفة.
 -3ملفات التقارير األكاديمية و اإلدارية بما يشمل ( ملفات اعتماد البرامج األكاديمية ،وصف المقررات الدراسية،
مقترحات المشاريع)...،
وفي إطار التطوير المستمر لقدرات ومهارات العاملين بالجامعة والطلبة سيتم منح فترة تجريبية حتى نهاية الفصل
الدراسي األول من العام الجامعي  ،2121-2112على أن يتم إصدار التعليمات الخاصة بنسب االقتباس المسموح بها في
االنتاج العلمي لبرامج الجامعة المختلفة و أبحاثها عبر عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا العتمادها حسب األصول.
تم إعداد هذا الدليل لمساعدة وإرشاد أعضاء الهيئة التدريسية حول استخدام البرنامج لفحص انتاجهم العلمي وإنتاج
طلبتهم ،وتسعى الجامعة في المستقبل لتوفير البرنامج لجميع طلبة الجامعة.

إن عمادة التخطيط والجودة وبالتعاون مع فريق مشروع  BERCفي كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة،
وهما يقدمان هذا الدليل اإلرشادي فإنهما يرحبان باالقتراحات و التعليقات الهادفة لالرتقاء بجودة االنتاج العلمي للجامعة.
عمادة التخطيط والجودة

االقتباس أو االستشهاد
عملية توضح للقارئ بأن الكاتب قد استعان بالمصادر المذكورة ،بهدف التمييز بين أفكاره والمصادر التي تم
االستعانة بها ،بحيث يمكن للقارئ الحصول على تفاصيل أكثر من خالل الرجوع إلى تلك المصادر.

ال يعني االقتباس أو االستشهاد انقاصا ً من قيمة عمل الكاتب .كما ال يعني أنه ال يجوز للكاتب االستفادة من المصادر
المتاحة أو مشاركة االفكار مع الزمالء و في الشبكات االجتماعية و المعلوماتية و لكن من الشروط األساسية في عملية
االقتباس ذكر مصدر المعلومات المراد االستفادة منها.
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نبذة عن برنامج

:

هو تطبيق لفحص السرقة األدبية في الرسائل الجامعية وأوراق البحث ،حيث أنه
برنامج
يمكن المستخدم من فحص نسبة االقتباسات غير الشرعية من األبحاث و الرسائل الجامعية وأية وثائق أخرى.
من قبل شركة  ،iParadigmsويعمل البرنامج على شبكة االنترنت لكشف
تم انتاج برنامج
انتحال و سرقة المحتوى االلكتروني المكتوب ،وال يتعامل هذا التطبيق إال مع النصوص فقط.
من ضمن احدى الحلول األكثر كفاءة في العالم للحد من السرقة األدبية ،حيث
يعتبر برنامج
في اكثر من  10,000مؤسسة تعليمية حول العالم .حيث يمتلك أكثر من مليون مدرس
يُستخدم تطبيق
وأكاديمي صفوف دراسية عبر التطبيق ،ويستخدمه ما يزيد عن  22مليون باحث وطالب .يعتمد التطبيق  32لغة
من ضمنها اللغة اإلنجليزية و اللغة العربية .
العديد من الخدمات ،ويوفر اإلمكانيات التي من شأنها ضبط نسبة معينة من االقتباسات ،أو
يقدم برنامج
استثناء الفهارس والمراجع من عملية التحقق.

تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بتطبيق

على:

 أكثر من  22مليار صفحة انترنت.
 أكثر من  222مليون ورقة بحث من ضمن الصفحات الحالية و المؤرشفة.
 يتم إضافة ما معدله  152ألف ورقة بحث يوميا ً.

الخدمات التي يقدمها برنامج
.1

.2
.3

.4

منع السرقة الفكرية :عن طريق التعرف على المحتوى غير األصلي باستخدام الحل األكثر كفاءة في العالم لمنع
السرقة األدبية .المبادرة بإدارة سوء السلوك األكاديمي المحتمل من خالل إبراز أوجه التشابه مع أكبر مجموعة
من المحتوى األكاديمي وعبر اإلنترنت والمحتوى الورقي للطالب.
تقصي التأليف :وذلك بالتمتع بحماية ثقافتك في النزاهة األكاديمية بكل ثقة بدءًا من السرقة األدبية لكود الكمبيوتر
حتى الغش التعاقدي.
تقديم مالحظات :من خالل تمكين الطالب من التفكير بشكل نقدي واالحتفاظ بملكية أعمالهم .وتساعد ميزات
المالحظات والترتيب على تسهيل التدخل التعليمي وتوفير الوقت داخل المحاضرة وخارجها.
تحسين المهارات األكاديمية :وذلك ب وضع األساس للتفكير المبتكر والكتابة الموثوقة وممارسات النزاهة
األكاديمية.

آلية عمل برنامج
يعمل من خالل االتصال بشبكة االنترنت ،حيث ال يمكن تحميله أو تثبيته على جهاز
برنامج
الحاسوب .كما تم تصميم التطبيق ليتم ربطه بسهولة مع أنظمة إدارة التعليم ( Learning Management
 )Systemsمثل . Blackboard and Moodle
تبدأ عملية التدقيق حين تسليم البحث أو الواجبات بحيث يقوم تطبيق

بالخطوات التالية:
.

 .1تخزين النص المراد البحث عنه أو الملف في قاعدة البيانات المركزية لتطبيق
.
 .2مقارنة ما تم تسليمه مع النصوص أو الملفات ضمن قاعدة البيانات المركزية لتطبيق
 .3إنتاج تقرير ديناميكيُ ،يمكن المحاضر و الطالب من قراءته و مراجعته في أي وقت ،حيث يستطيع رؤية
مصدر المادة المنسوخة بجانب المهمة المسلمة ليثبت عملية النسخ بشكل واضح .كما يحتوي التقرير على
نسبة التشابه بين المهمة المسلمة و المصادر الموجودة كنسبة مئوية .وتكون هذه النسبة غير ثابتة ولكنها تتغير
بشكل لحظي استجابة لمتغيرات النظام.

يأتي بعد ذلك دور الباحث أو المشرف للتعديل والتصحيح ،وبما ينسجم مع السياسات والتعليمات الخاصة
بخصوص نسب االقتباس المسموح بها.
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تفعيل حساب برنامج

سيتم اعتماد البريد االلكتروني الرسمي على نطاق الجامعة  @alazhar.edu.psلجميع الحسابات الخاصة
بالعاملين وبطلبة الجامعة.
في الجامعة ،يشتمل على إسم المستخدم و كلمة المرور
سيتم ارسال رسالة الكترونية من مدير نظام
و رابط الستخدام التطبيق عبر البريد اإللكتروني.
يمكن للمستخدم تعديل كلمة المرور اذا رغب المستخدم في ذلك.

خطوات تشغيل تطبيق

:

 9.0يتم الدخول إلى برنامج
خالل الرابط

من
انقر هنا إلدخال اسم
المستخدم و كلمة المرور

https://www.turnitin.com

 9.9أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ،واضغط بعدها
على Log in
اسم المستخدم
كلمة المرور

 9.2يمكن استخدام برنامج

ضمن إحدى الحالتين التاليتين إما:

أ Instructor -كمرشد  /مدرس.
ب Student -كطالب.
حيث أن هناك مجموعة من الخصاص و المهام لفحص الملفات لكل حالة استخدام ،كما ويمكن التبديل بين هذه
الحاالت كما هو مبين في الشكل التالي

يوجد نوعان من
أوضاع االستخدام

يعرض هذا الدليل خطوات فحص الملفات ضمن حالة المرشد  Instructorفقط
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فحص الملفات من خالل برنامج

كي تتمكن من فحص محتوى ملف أو بحث يرجى اتباع الخطوات التالية
 2.0إنشاء الصف الدراسي
يمكن انشاء الصف الدراسي ( )Classلكل مساق دراس ي يتضمن تسليم أبحاث و أوراق عمل ،لتسهيل عملية تصنيف
المستندات التي سوف يتم فحصها.
من خالل الضغط على ( ،)+Add Classفي الواجهة الرئيسة للبرنامج.
مثال :تم انشاء صفين دراسيين لتنظيم المهام و التعيينات المراد فحصها.
أBiostatistics -
انشاء صف دراسي
بStatistics -

-

عند الضغط على ( )+Add Classتظهر شاشة معلومات وخصائص الصف الدراسي على النحو التالي

هناك نوعان من الصفوف
 :Standard classفي حالة وجود مشرف واحد على الصف
نوع الصف
الدراسي.
Class type
 :Master classفي حالة وجود أكثر من مشرف على الصف
الدراسي.
اسم الصف الدراسي اسم لتمييز الصف الدراسي ،لتسهيل تصنيف الصفوف الدراسية
رمز مختصر لتعريف الصف .مثال :يمكن وضع رمز Math
مفتاح التسجيل
لصف دراسي اسمه Mathematics
موضوع الصف
يتم اختار موضوع الصف من القائمة المنسدلة
الدراسي
مستوى الطلبة في
لتحديد مستوى الطلبة :بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه
الصف الدراسي
تاريخ بدء الصف
تاريخ بدء الصف الدراسي ،ويعطى هذا التاريخ أوتوماتيكيا ً.
الدراسي
الموعد النهائي لتسليم الورقة البحثية من الطلبة ،و يتم تحديده
تاريخ اغالق الصف
باالعتماد على تاريخ بدأ الصف الدراسي و طول الفترة الزمنية
الدراسي
المتاحة لتسليم اوراق الطالب ضمن الصف المتاح.
-

بعد االنتهاء من إدخال معلومات وخصائص الصف ،يتم الضغط على أيقونة التسليم " ."Submit
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يجب االحتفاظ ببيانات الصف الدراسي التالية:
 -1رقم الصف الدراسي (.)Class ID
 -2مفتاح التسجيل للصف الدراسي (.)Enrollment Key
العطائها فيما بعد لجميع الطلبة أوالمشتركين في الصف
الدراسي.

2.9

تحديد نوعية المهمة  /التعيين:

من خالل الشاشة التالية يتم تحديد نوعية ورقة المهام المراد تسليمها ،إما أن تكون مهمة أساسية أو مهمة قابلة
للمراجعة ،وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل تحميل الملف المراد فحصه.
يتم تحديد نوعين من المهمات  /التعيينات وهما:
 :Paper -1حيث يسمح للباحث بتحميل نسخة
واحدة من المهمة /التعيين.
 : Revisionحيث يسمح للباحث بتحميل
-2
أكثر من نسخة للمهمة /التعيين.
وبعدها يتم الضغط على Next Step

تم إنشاء تعيين ذو اسم  ،Biostatisticsمثال،
و هذا التعيين االن اصبح جاهزا ليحتوي على
أوراق للبحث لفحصها من ضمن هذا التعيين.

اسم التعيين

 يجب تحديد تاريخ بدء ونهاية تسليم المهمةالمطلوبة.
 يمكن تحديد وصف إضافي للمهمة منخالل الضغط على Optional Settings

بحسب اإلعدادات التلقائية للبرنامج فإن
البرنامج سوف يفحص المهمة بالمقارنة
مع جميع قواعد البيانات الموجودة ضمن
البرنامج.
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إلعداد آلية فحص مخصصة ،أو الحصول على خيارات أكثر تقدما ً لفحص المهمة.
يتم وضع قيود أكثر في عملية البحث والتي تشتمل على الخيارات االضافية التالية:
إمكانية وضع نص محدد لفحص وجوده في الملف الذي تم تحميله

السماح بتسليم المهمة بعد فترة التسليم المحددة.
انشاء تقرير التشابه للملف الذي تم تسليمه.
انشاء تقرير التشابه للملفات التي تم تسليمها من الطلبة.
استثناء جميع المراجع من فهرس مطابقة المشابهة ،لكل البحوث
والملفات التي تم تسليمها في التعيين/المهمة الحالية.
استثناء النصوص المقتبسة من فهرسة المشابهة ،لكل البحوث
والملفات التي تم تسليمها في التعيين/المهمة الحالية.
استثناء النصوص المقتبسة ذات الحجم الصغير من عملية
الفحص ،مع إمكانية تحديد الحد األعلى لعدد الكلمات المتتالية
المسموح بها ،أوالنسبة المسموح اقتباسها.

السماح للطالب برؤية نتيجة تقرير المشابهة.
تحديد مكان تسليم الورقة البحثية من خالل اختيار المناسب في القائمة
المنسدلة( .في المستودع األساسي للبحوث أو غيرها).
تحديد طريقة البحث:
أ -ضمن مستودع أوراق عمل الطالب.
ب -المستودع الحالي و المؤرشف على االنترنت.
ت -النشرات و المجالت الدورية.
هل ترغب في حفظ هذه اإلعدادات كإعدادات افتراضية للمهام الالحقة في
المستقبل.

-

بعد تحديد الخيارات المطلوبة يتم الضغط على زر التسليم ()Submit
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2.2

تحميل الورقة البحثية

لتحميل الورقة البحثية ضمن التعيين المخصص لها ،من خالل الشاشة التالية يتم الضغط على كلمة ،More actions
واختيار . Submit

c

من خالل الشاشة المقابلة يتم تحديد موقع الملف المراد
فحصه و اسم المؤلف و اسم التسليم.
تحميل البينات
الشخصية لمؤلف
الملف المراد فحصه

استدعاء الملف
المراد فحصه من
خالل تحديد موقعه

بعد اختيار وتحديد موقع الملف المراد فحصه ،تظهر شاشة لتأكيد تحميل الملف المراد فحصه ،بحيث يظهر البيانات
التي تم ادخالها في الشاشة السابقة ،باإلضافة لمعاينة تظهر الصفحة األولى من الملف.
-

-

في حالة التأكد من صحة المعلومات يتم الضغط على زر التأكيد (.)Confirm
في حالة الحاجة لمراجعة المعلومات أو تحميل ملف آخر يتم الضغط على زر اإللغاء ()Cancel

تأكيد تحميل
الملف
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هناك مجموعة من الخيارات التي ي مكن تحقيقها ومراعاتها بعد تحميل الملف ،والتي من شأنها الحصول على النسبة
الحقيقية لمطابقة النصوص المنتحلة أو استثناء قائمة المراجع من خالل التالي:
 -1الضغط على More actions
 -2اختيار Edit Settings

 2.3تحميل تقرير المشابهة
 و من خالل الشاشة التالية يتم توضيح نسبة المشابهة من النصوص المنتحلة و التي تشكل نسبة .%55 للحصول على تفاصيل أكثر حول نسبة النصوص المنتحلة ،يرجى الضغط على النسبة الموجودة في عمودالمشابهة (.)Similarity

نسبة التشابه
-

يظهر لك تقرير كما هو مبين في الشكل التالي ،حيث تظهر النصوص المقتبسة مظللة باللون األحمر.
ويظهر علي اليمين جدول يبين نسب االقتباس من كل مصدر من المصادر المختلفة.
يمكن تصدير نتائج بحث التدقيق في تقرير يوضح نسبة المشابهة في الملف المراد فحصه من خالل الضغط على
السهم
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المصادر التي تم االقتباس منها

لتحميل تقرير المشابهة

4

صالحيات مدير تطبيق

:

 -1تحتوي نافذة حساب مدير النظام على قائمة بجميع المستخدمين في الجامعة الذين تم انشاء حسابات لهم في
 .وبذلك يمكنه الحصول على إحصائيات لكل مستخدم ،مثل عدد الصفوف الدراسية لكل
برنامح
محاضر و عدد الطالب في كل صف دراسي ،الخ...
 -2يوجد مؤشر يوضع عدد عمليات الفحص التي تم اجرائها من قبل المستخدم "محاضر".

للتواصل واالستفسار
عمادة التخطيط والجودة
m.qumsan@alazhar.edu.ps
pqa@alazhar.edu.ps
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