
1 

 

 

 

 

نتحال  العلمية  يف جامعة احلسن  1 سطات   ميثاق  ماكحفة   امللكية ا 

11/05/2013جامعة بتاريخ طرف مجلسموافق عليه من   

 

لضمان جودة الشهادات و أصالة المنشورات  في إطار إستراتيجية جامعة الحسن األول        

نتحال ا ء على جامعة القضاال، تلتزم  ة التدريس و الباحثين البيداغوجية و العلمية ألعضاء هيئ

    طروحاتاألمقاالت ، ال دروس،ال تقارير، بحوث،ال واجبات ، الالعلمية فيما يخص :  لكيةالم

.  الجدةصر و التي يجب أن تتميز دائما بعن  (... والرسائل  

هذا و يعد هذا الميثاق بمثابة القواعد الواجب احترامها في هذا الصدد من لدن جميع      

. إداريين باحثين و أساتذةطلبة ، : الجامعةمكونات   

 

 المادة األولى 

أو جزء منه أو إنتاج أدبي أو رسم تبياني  بكامله  اخذ  النص لكية العلميةالمنتحال اعتبر ي   

خذ األفكار األصلية للمؤلف بدون االعتراف بأبوته، عن طريق وضع مزدوجتين   أككل، أو 

 واإلشارة للمعلومات  الببليوغرافية المناسبة. 

 

 

 المادة الثانية 

في أعمالهم أو  ةلكية العلميالمنتحال االموظفين ملزمون بعدم و األساتذة الباحثين الطلبة  و     

دمة من ات و التقارير المقواجبال :والتي يدخل في حكمها   منجزاتهم العلمية على اإلطالق

.. أطروحات.طرف الطلبة إلى األساتذة ، بحوث، دروس، مقاالت البحث العلمي ،   

 

تبة جامعية معينة يعد ظرفا ألجل الحصول على نقطة أو شهادة أو ر لكية العلميةالمنتحال ا   

 مشددا؛ 

ي في عمل ما معد للنشر ؛ بحث ماستر أو أطروحة أو مقال معد للنشر ف  لكية العلميةالمنتحال ا

 مجلة ما يعتبر كذلك ظرفا مشددا؛ 
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صاحب الحق  على استنساخ عمل أصلي بدون موافقة المؤلف يعتبر من الناحية القانونية تعدي

 المجاورة )الصادرالمؤلف و الحقوق  المتعلق بحق 00-2رقم لقانون ا استناد لمقتضيات

( 2000فبراير  15موافق   1420دو القعدة  09 بتاريخ  20- 00-1بمقتضى ظهير  . 

 

 المادة الثالثة 

التي الموظفين أن يلتزموا بذكر األعمال و األساتذة الباحثينيجب على الطلبة و      

.يستعملونها أو يعيدون إنتاجها و لو جزئيا مع احترام قواعد الفن  

يصح نسخ مقتطفات قصيرة ألغراض توضيحية أو ألخرى بيداغوجية دون السعي إلى 

المؤلف إال أن  منهجية العمل الجامعي أيا كان تستلزم توضيح  الحصول على موافقة 

كر اسم المؤلف و مصدر الجزء النصي االقتراض باستعمال )" "( بين مزدوجتين و كذا ذ

 المقتبس. 

و  األسمىمصدر أو أكثر لكن الهدف  االقتباس منعلى األعمال الجامعية ال يجب أن تقتصر 

للموضوع.  قراءة شخصيةمعرفة فريدة من نوعها، و تقديم  إنتاجالطموح هو   

 

 المادة الرابعة

لكية المنتحال اجامعة الحسن االول تحتفظ لنفسها بالحق في منهجية البحث عن محاوالت     

(Turnitin-Ephorus) نامج لكشف السرقات العلميةطريق استخدام بر عنو هذا  العلمية .   

 السرقةالمصالح المكلفة بالتحليل ضد  الموظفين بتزويد األساتذة الباحثين و يقوم الطلبة و

ع في النشر  والعلمية على مستوى مؤسسات الجامعة بنسخة رقمية من الوثيقة قبل الشر

ن الكشف.لتمكينهم م  

 المادة الخامسة

توبيخ؛ إلغاء الشهادة المهيأة، الطرد من     :التاليةتأديبية  اللعقوبات  لخرق هذا الميثاق يخضع       

الجامعة لمدة محددة؛ إلغاء نهائي من الجامعة؛ الطرد من جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي 

   .عبر المملكة مؤسسات التعليم العالي العموميجميع   لمدة محددة؛ الطرد النهائي من
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