ﻣﻴﺜﺎق ﻣﲀﲿﺔ إﻧﺘﺤــــــﺎل اﳌﻠﻜﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺴﻦ  1ﺳﻄﺎت
موافق عليه من طرف مجلس ﺟامعة بتاريخ2013/05/11

في إطار إستراتيجية جامعة الحسن األول لضمان جودة الشھادات و أصالة المنشورات
البيداغوجية و العلمية ألعضاء ھيئة التدريس و الباحثين  ،تلتزم الجامعة القضاء على انتحال
الملكية العلمية فيما يخص  :الواجبات  ،التقارير ،بحوث ،الدروس ،المقاالت  ،األطروحات
والرسائل  (...و التي يجب أن تتميز دائما بعنصر الجدة .
ھذا و يعد ھذا الميثاق بمثابة القواعد الواجب احترامھا في ھذا الصدد من لدن جميع
مكونات الجامعة  :طلبة ،أساتذة باحثين و إداريين.
المادة األولى
يعتبر انتحال الملكية العلمية اخذ النص بكامله أو جزء منه أو إنتاج أدبي أو رسم تبياني
ككل ،أو أخذ األفكار األصلية للمؤلف بدون االعتراف بأبوته ،عن طريق وضع مزدوجتين
واإلشارة للمعلومات الببليوغرافية المناسبة.

المادة الثانية
الطلبة و األساتذة الباحثين والموظفين ملزمون بعدم انتحال الملكية العلمية في أعمالھم أو
منجزاتھم العلمية على اإلطالق والتي يدخل في حكمھا  :الواجبات و التقارير المقدمة من
طرف الطلبة إلى األساتذة  ،بحوث ،دروس ،مقاالت البحث العلمي  ،أطروحات...
انتحال الملكية العلمية ألجل الحصول على نقطة أو شھادة أو رتبة جامعية معينة يعد ظرفا
مشددا؛
انتحال الملكية العلمية في عمل ما معد للنشر ؛ بحث ماستر أو أطروحة أو مقال معد للنشر في
مجلة ما يعتبر كذلك ظرفا مشددا؛
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استنساخ عمل أصلي بدون موافقة المؤلف يعتبر من الناحية القانونية تعدي على صاحب الحق
استناد لمقتضيات القانون رقم  00-2المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة )الصادر
.بمقتضى ظھير  20-00-1بتاريخ  09دو القعدة  1420موافق  15فبراير ( 2000
المادة الثالثة
يجب على الطلبة و األساتذة الباحثين والموظفين أن يلتزموا بذكر األعمال التي
يستعملونھا أو يعيدون إنتاجھا و لو جزئيا مع احترام قواعد الفن.
يصح نسخ مقتطفات قصيرة ألغراض توضيحية أو ألخرى بيداغوجية دون السعي إلى
الحصول على موافقة المؤلف إال أن منھجية العمل الجامعي أيا كان تستلزم توضيح
االقتراض باستعمال )" "( بين مزدوجتين و كذا ذكر اسم المؤلف و مصدر الجزء النصي
المقتبس.
األعمال الجامعية ال يجب أن تقتصر على االقتباس من مصدر أو أكثر لكن الھدف األسمى و
الطموح ھو إنتاج معرفة فريدة من نوعھا ،و تقديم قراءة شخصية للموضوع.
المادة الرابعة
جامعة الحسن االول تحتفظ لنفسھا بالحق في منھجية البحث عن محاوالت انتحال الملكية
(Turnitin-Ephorus) .العلمية و ھذا عن طريق استخدام برنامج لكشف السرقات العلمية
يقوم الطلبة و األساتذة الباحثين و الموظفين بتزويد المصالح المكلفة بالتحليل ضد السرقة
العلمية على مستوى مؤسسات الجامعة بنسخة رقمية من الوثيقة قبل الشروع في النشر
لتمكينھم من الكشف.
المادة الخامسة
خرق ھذا الميثاق يخضع للعقوبات التأديبية التالية :توبيخ؛ إلغاء الشھادة المھيأة ،الطرد
من الجامعة لمدة محددة؛ إلغاء نھائي من الجامعة؛ الطرد من جميع مؤسسات التعليم العالي
العمومي لمدة محددة؛ الطرد النھائي من جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي عبر المملكة.
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