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 جامعة بنوا كلَة الرتبَة  

 

 عنرت صلحى عبد الالي/  أ.د
أشتاذ املناهج ًطرق تدرٍض اللغة 

 االجنلَسٍة
 جامعة جنٌب الٌادى كلَة الرتبَة  

 امل عبداحملصن زكى السغبى/  أ.و.د
 الرتبٌى املصاعد أشتاذ عله النفض

 جامعة بنوا كلَة الرتبَة 

ارتبطت اليشاٍ٘ باليْاحٕ املالٔ٘ اليت  ٓضيت ٙ اسىضيتاٌ اك اابضيتابَا ّاىاا َيتا      
عيتيتا املضيتيتاليت اليتيت  حيتيتانٍا الويتيتاىٌْ ت ّى يتيتزا  بب يتيتان اايتيتزان ا بنيتيت  عيتيتً ا لبيتيتشاو     

ت اليت   بالوْاىني ّاللْاٜح ال  ّض ت لبحكه أناٛ األازان ّتصزااتَه يف املؤصضيتا 
ٓ نلٌْ أَا اوا  امت ال آا مً الاّل بإىشاٛ جَات ر ابٔ٘ مليتا ٓوفايتُ األايتزان    
مً أخطاٛ ت ّ ا اىضحب األمز علٙ األعنيتال ال لنٔيت٘ اليت  ٓويتامَا األايتزان صيتْاٛ       
ااىْا طالبا أّ بيتاحنيني للحصيتْل عليتٙ ديتَانٗ علنٔيت٘ أّ تز ٔيت٘ ّؤأيت٘ ّميتً ٍييتا          

لشزاات ال املٔ٘ اك بياٛ بزجمٔيتات  ككيتً   ص ت ال آا مً املؤصضات ال لنٔ٘ ّا
ميتيتً خال يتيتا اابشيتيتاح ا ىبحيتيتال أّ ميتيتا ٓضيتيتنُٔ اليتيتب م بالضيتيتز ٘ ال لنٔيتيت٘ ّليتيتيت          
ّصْ  اك حتؤق أاا  ار ممكً مً اجلْنٗ ال لنٔ٘ ّالبحنئيت٘ ّأب يتان الطيتال     
ّالبيتيتيتاحنيني عيتيتيتً الْ يتيتيتْن أنيتيتيتا ككيتيتيتً أٌ ٓشيتيتيتْ  ال نيتيتيت  ال لنيتيتيتٙ ميتيتيتً ديتيتيتكْ  حيتيتيتْل    

 مبا حيوق ما ككً أٌ ىطلق علُٔ اليشاٍ٘ ال لنٔ٘  ىوْ تَه عً األخزًٓ

ّتب يتيتزو ّر يتيت٘ ال نيتيت  اعالٔيتيت٘ عنيتيتا ككيتيتً أٌ ٓضيتيتنٙ صيتيتز ٘ علنٔيتيت٘ أّ اىبحيتيتال      
علنيتيتيتٙ ّاليتيتيتاامم ال لنٔيتيتيت٘ اليتيتيت  ككيتيتيتً اصيتيتيتبهاامَا لكشيتيتيت  ميتيتيتا ىوليتيتيتُ األايتيتيتزان عيتيتيتً  

 األخزًٓ نٌّ اسدارٗ الَٔه انصانر مت الزجْن الَٔا أّ اليو  عيَا 

 لنٔ٘ جزك٘ أخال ٔ٘  ب  أٌ تكٌْ علنٔ٘. ّلكً نرج٘ خطْرٗ ت ا الضز ات ال
ٍذِ اجلزك٘ تببآً مً جمبن  اك أخزت اَيا  بليتااٌ   تبضيتامح ميت  منييت  ٍيتذِ      
اجليتيتزاٜه ّٓفتيتيتب علَٔيتيتا اتيتيتالح ال نيتيت  ال لنيتيتٕ ّت يتيتْٓم املؤليتيت  األصيتيتلٕ املب يتيتزر      

ت ّيف ب يتيتم ّىيتشن اليتيتارجات أّ ا مبٔيتيتاسات اليتيت  تزتبيتيتت عليتيتٙ ال نيتيت  ال لنيتيتٕ املضيتيتزّ  
البلااٌ ماسالت البشزٓ ات اخلاص٘ حبوْ  امللكٔ٘ الاكزٓ٘ ّتيأذٍا ضيت ٔا٘. اس  
أٌ للضيتيتز ات ال لنٔيتيت٘ جاىيتيتب أخيتيتز بيتيتزٖٛ ٍّيتيتْ جاىيتيتب ا ىبحيتيتال اّ ا صيتيتبالل بيتيتاٌّ        
م زايت٘ بطبٔ يت٘ الضيتيتز ٘ ال لنٔيت٘ أّ جْاىبَيتا املهبلايتيت٘ت ٍّيتذا ميتا حييتيتا  ميت  ايتيتني         

َه حيضيٌْ صي ا ٍّه جين ٌْ ميتً ٍَييتا   مً الطال  ّالباحنيني الذًٓ ٓ يٌْ أى
ّميتيتً ٍَييتيتا  نٌّ أايتيتز أصيتيتحا  األاكيتيتار األصيتيتلٔني. ايتيتذليت ٍييتيتا  مويتيتآٔط مليتيتا      
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ٓ بيتيتا صيتيتز ٘ علنٔيتيت٘ ّميتيتا   ٓ بيتيتا ايتيتذليت. ايتيتب م اجلن ٔيتيتات البحنئيتيت٘ تيتيتزٚ أٌ     
% ميتً جمنيتْن    50أاز  لك  املصانر ال  رج ت الَٔا مبا ٓشك  ىضب٘ أانيز مً 

كال الضز ٘ ال لنٔ٘ حبٙ ّلْ أايتزت ا صبشيتَانات   ما ابببُ ٓ با دكال مً أد
يف مْاض َا ّعشّت الكلنات اك أصيتحابَات انيتاسال ال نيت  علٔيتُ اأيتيت ّأىيتت         

%. ّب يتيتم ا يتيتالت  50تكبيتيتب أيتيتُ ميتيتً بييتيتات أاكيتيتار  ّعٔيتيتٌْ ألااويتيتيت األ أ يتيت  ميتيتً    
مزج ا   ٓشٓا علَٔا يف حبنيُ بشيتز  أ  ٓوبيتبط ميتً ايت       15تؤا الباحث ب ان 

الن٘. ّبذليت ٓكٌْ اعجه األ صيتٙ مليتا ككيتً أ بباصيتُ يف      200نيز مً مزج  أا
 الن٘.  8000الن٘ يف البحث الذٖ أ صٙ عان لكلناتُ  3000البحث الُ 

ّليتيتذليت ٓويتيتْو املؤلايتيتٌْ ّالبيتيتاحنيٌْ بإخ يتيتان حبيتيتْفَه ليتيتاامم اشيتيت  البشيتيتابُ  
ٍّيتيتٕ بيتيتزامم تضيتيتبهامَا ايتيتاٚ املؤصضيتيتات ّا يتيتالت البحنئيتيت٘ للب ايتيتا ميتيتً خليتيتْ      

أّ الزصال٘ مً م يتاٍز ا صيتبالل ّا ىبحيتال ال يتاٍزٗ ّال يتنئ٘. ّليتذليت       البحث 
ٓويتيتْو املؤلايتيتٌْ ّالبيتيتاحنيٌْ بإخ يتيتان حبيتيتْفَه ليتيتاامم اشيتيت  البشيتيتابُ ٍّيتيتٕ بيتيتزامم  
تضيتيتيتبهامَا ايتيتيتاٚ املؤصضيتيتيتات ّا يتيتيتالت البحنئيتيتيت٘ للب ايتيتيتا ميتيتيتً خليتيتيتْ البحيتيتيتث أّ    

لْر يتيت٘ الزصيتيتال٘ ميتيتً م يتيتاٍز ا صيتيتبالل ّا ىبحيتيتال ال يتيتاٍزٗ ّال يتيتنئ٘. ّيف ٍيتيتذِ ا      
ىضب زو أدَز الاامم اعاصْبٔ٘ لكش  عنلٔيتات الضيتز ات ال لنٔيت٘ ايتٕ تكيتٌْ      
         ُ  أناٗ مضيتيتيتاعاٗ لييتيتيتا ّلطالبييتيتيتا   أناٗ  نيتيتيت  ّخيتيتيتْح. انيتيتيتً عيتيتيتزح الشيتيتيتز ابب يتيتيتا عييتيتيت
ّىب زو للاامم ال  ككً اصبهاامَا يف اشيت  ا ىبحيتال ال لنيتٙ ميتً خيتالل      

زاِ عليتٙ ب يتم الشاديتات    رؤٓ٘ تارٓبٔ٘ للب له الذاتٕ متكً الوارئ مً تطبٔق ما ٓ
 اخلاص٘ بب م الاامم مً الب ام  م  الاىامم ّاش  ما ببحنيُ مً اىبحال 

  :أّال: الربامج اجملاىٔة 
ٍّٕ بزامم مباحيت٘ جماىيتا عليتٙ مْا يت  أىفىٔيتت تويتاو خاميت٘ ليتاّنٗ للكشيت           
عً البشابُ مً خالل اصب زاو أ ح ب  ّمالٓني املْا   ّالْفاٜق ّموارى٘ اليص  

ّككً ا صباانٗ األاا ميَا باديتفا  ديتَزٖ تبايتاّت  ٔنبيتُ. ميَيتا مْ يت :           بَا. 
small SEO tools  .         ٍّيتْ مْ يت  ٓ طٔيتيت حميتط ليتاّ ت ّٓضيتنح بإنخيتال ىيتص

النيتيت٘ احيتيتا أ صيتيتٙ. فيتيته ت َيتيتز اليبيتيتاٜم ببٔيتيتاٌ ىضيتيتب٘ البشيتيتابُ أّ    1500مكيتيتٌْ ميتيتً 
 البازن. انا يف الشكلني البالٔني:



ّل ملزكش تينٔة ددرات أعااء ٍٔةة أّراق عنل ّحبْث املؤمتز الدّلٕ األ
 و2012مارظ  9.. التدرٓط ّالقٔادات جبامعة بيَا 

 

 

 

   

 

561 
 

ّاملابْحيتيتيت٘ اويتيتيتست ّليتيتيتٔط  ْاعيتيتيتا  
 البٔاىات املغلو٘.

 

 Dustّ ٍيا  اذليت مْ   

ball Plagiarism checker 

ٍّيتيتيتيتيتيتيتْ منييتيتيتيتيتيتيت  الضيتيتيتيتيتيتيتابق ا  اٌ   
ٓضيتيتيتيتيتنح ايتيتيتيتيتذليت بزايتيتيتيتيت  املليتيتيتيتيت    
اليتيتذٖ حييتيتْٖ البحيتيتث لباحصيتيتُ.    
ّعييتيتيتيتيتا اليبيتيتيتيتيتاٜم ٓ طيتيتيتيتيتٕ رّابيتيتيتيتيتس   
للنْا يتيتيتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتيتيت  ّ  يتيتيتيتيتيتيتيتت بَيتيتيتيتيتيتيتيتا  

بشيتيتيتيتيتابَات. ّككيتيتيتيتيتً اصيتيتيتيتيتبهااو  ال
 املْ   تض  مزات.

 ثاىٔا الربامج املدفْعة: 
ٍييتيتيتيتيتيتيتيتا  جمنْعيتيتيتيتيتيتيتيت٘ بيتيتيتيتيتيتيتيتزامم   
احفاأيتيت٘ مبهصصيتيت٘ يف اشيتيت   
الضيتيتيتيتز ات ال لنٔيتيتيتيت٘ ّالبشيتيتيتيتابَات  
ّجْاىيتيتيتيتيتب ا صيتيتيتيتيتبالل ّا ىبحيتيتيتيتيتال 
ّغ ٍيتيتيتيتيتيتيتيتيتا مميتيتيتيتيتيتيتيتيتا ٓ بيتيتيتيتيتيتيتيتيتا ميتيتيتيتيتيتيتيتيتً   
ل يتيتْرات اليشيتيتز ال لنيتيتٕت ٍيتيتذِ    
ا نْع٘ خمصص٘ ا  لغيتزو  
م يتيتيتيتني. اَييتيتيتيتا  بزىيتيتيتيتامم خيتيتيتيتا     

  طيتيتال  الاراصيتيتات ال ٔيتيتات   ب حبيتيتا
ٍّييتيتا  بزىيتيتامم خيتيتا  مبويتيتا ت    
طال  املزحل٘ اجلام ٔيت٘ت ٍّييتا    
بزىامم خا  ب خصيتاٜٕ الوبيتْل   
ّالبضيتيتيتيتيتيتجٔ  ٍّييتيتيتيتيتيتا  الاىيتيتيتيتيتيتامم 
األاا اخليتا  باليشيتز ال لنيتٕ    

 للباحنيني ّاألصاتذٗ. 
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أٍيتيته ّأانييتيتز اليتيتاامم بزىيتيتامم مويتيتا ت طيتيتال  املزحليتيت٘ اجلام ٔيتيت٘ للن لنيتيتني : -1
ٍّيتيتْ بزىيتيتامم ٓويتيتْو عليتيتٙ موارىيتيت٘ مويتيتا ت    turnitinالاٝيتيت٘ ٍيتيتْ بزىيتيتامم  اىبشيتيتارا  يتيتذِ

الطيتيتيتيتيتيتيتيتال  ب  يتيتيتيتيتيتيتيتَا بيتيتيتيتيتيتيتيتب م   
لٔ بس الطال  اليتذًٓ  يتامْا   
بالغش أّ ىو  ب يتم الاويتزات   
ميتيتيتيتيتيتً ب  يتيتيتيتيتيتَهت فيتيتيتيتيتيته ٓوارىَيتيتيتيتيتيتا 
مبْا يتيتيت  ا ىفىٔيتيتيتت ّاألحبيتيتيتا    
املاَزصيتيتيتيتيت٘ ّايتيتيتيتيتذليت مْا يتيتيتيتيت  

فه ٓوارىَيتا   بٔ  الْاجبات ّال  تكٌْ يف الغالب لجْب٘ بكلنات صز ّادفااات
مبضيتيتبْنن الْاجبيتيتات / املويتيتا ت اليتيت  متيتيتت يف ىايتيتط املويتيتزر عيتيتا الضيتيتيْات املاضيتيتٔ٘ أّ  
عا البلااٌ املهبلا٘. ّتكٌْ اليبٔج٘ ٍٕ ىضب٘ مْٝٓيت٘ للبشيتابُ ميت  بيتا ٕ الطيتال       
ّىضيتيتب٘ أخيتيتزٚ للبشيتيتابُ ميتيت  املصيتيتانر األخيتيتزٚ. ّٓضيتيتنح الاىيتيتامم للن ليتيته بيتيتاألطالن      

امم ا نليتيت٘ عليتيتٙ البشيتيتابُ للب ايتيتا ميتيتً عنلٔيتيت٘    عليتيتٙ املصيتيتانر اليتيتذٖ أازٍيتيتا الاىيتيت  
اليضيتيتو ّاليويتيت ت األ أىيتيتُ ٓشيتيتف  مْااويتيت٘ امل لنيتيتني األخيتيتزًٓ لْايتيتاٌ البشيتيتابُ بيتيتني         
موال / ّاجيتب طاليتب م يتني ّغيت ِ ميتً طيتال  م ليته أخيتز أّ يف نّليت٘ أخيتزٚ. ّٓويتْو            
الاىيتيتامم ببليتيتًْٓ جْاىيتيتب البشيتيتابُ بيتيت لْاٌ خمبلايتيت٘ لبٔيتيتاٌ البشيتيتابُ ميتيت  غيتيت ِ ميتيتً        

لبشيتيتيتابُ ميتيتيت  ا ىفىٔيتيتيتت ّككيتيتيتً الاىيتيتيتامم امل ليتيتيته ميتيتيتً ارصيتيتيتال اكٔيتيتيت          الطيتيتيتال  أّ ا
اصباضار للن له األخز ٓضب أىُ يف الطالن عليتٙ مويتال طاليتب ميتً طالبيتُ ّميتً فيته        
ٓوارٌ بني اليضهبني ّٓبهذ  زارا  ب  أٌ ٓوْو بالبصحٔح. ّالاىامم انيتا تيتزٚ   
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 ً  بيت  امل لنيتني يف     با مً أٌ تشفُٓ املؤصض٘ ألٌ األنّات املْجْنٗ بُ تضبهاو ميت
مؤصضيتيت٘ علنٔيتيت٘ ّتايتيتم أيتيتُ عليتيتٙ الطيتيتال  رايتيت  مويتيتا تَه / ّاجبيتيتاتَه اك ّاجَيتيت٘      

اليتيت  حتيتيتْٚ الاىيتيتامم   Learning Magenment system (LSM) انارٗ اليتيتب له 
 بااخلَا. 

ٍيتيتيتيتْ  WriteCheckالاىيتيتيتيتامم النييتيتيتيتاىٕ  -2
اخلا  بالطال ت ٍّْ بزىامم ٓ ني الطال  

يف اخبٔيتيتار  عليتيتٙ تيتيتا ٔق أخطيتيتاَٜه اللا ٔيتيت٘    
ّأخطيتيتيتيتيتاَٜه   vocabulary الكلنيتيتيتيتيتات 

  style ّأخطيتيتاَٜه األصيتيتلْبٔ٘ يف الب يتيتب     grammar الفأبٔيتيت٘ يف الوْاعيتيتا 
ّيف ابابيتيتيت٘ املزاجيتيتيت  أّ اعْاديتيتيتٕ   citation ّأخطيتيتيتاَٜه املياٍجٔيتيتيت٘ يف البْفٔيتيتيتق 

  باسضاا٘ اك تا ٔق املوال ّموارىبُ بوْاعا البٔاىات املْجْنٗ يف ى او الاىيتامم. 
َ ٍّْ بذليت كني  أحا ا نّات امل ٔي٘ لطال  الاراصات ال لٔا يف صيتٔاغ٘    هأحبيتاف

ّابابيتيت٘ مويتيتا تَه. ٍّييتيتا  اٝيتيتات خمبلايتيت٘ ميتيتً ا ديتيتفا  يف الاىيتيتامم للطيتيتال          
تبااّت حضب عان املويتا ت اليت  ٓيتبه تويتاكَا للاىيتامم ّايتذليت ٍييتا  خاميت٘         
 عزو ىوا اضايف للْر ٘ البحنئ٘ مً م له خب  لبٔاٌ أّجُ ال    يف البحث. 

ْ     الاىيتيتامم النياليتيتث   -3 اَيتيتْ  ithenticate ٍّيتيتْ أٍيتيته اليتيتاامم عليتيتٙ اسطيتيتال  ٍّيتيت
الاىامم املهصص لاّر اليشز ال لنٔ٘ ّللباحنيني ّاألصيتاتذٗ ّلطلبيت٘ املاجٔضيتب     

 ,Elsevier, IEEE  ّالاابْراٗ. ّالاىامم تضبهامُ نّر اليشز ال املٔ٘ مً مني  

nature, Springer, Wiley Blackwell        ٙألىيتيتُ ٓويتيتارٌ البحيتيتث املويتيتاو ليتيتُ عليتيت
 80000زات ّابيتيتب علنٔيتيت٘ يف أانييتيتز ميتيتً    حبيتيتث ّّفٔويتيت٘ ّابيتيتا  ميتيتؤمت    38800000
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مضيتيتيتبهلص ّملحيتيتيتص ألحبيتيتيتا  يف 92000000جمليتيتيت٘ حبنئيتيتيت٘ انيتيتيتا ٓوارىَيتيتيتا موابيتيتيت  
صيتيتيتيتيتاح٘ اىفىٔيتيتيتيتيتت مباحيتيتيتيتيت٘. ّليتيتيتيتيتذليت    45000000000 ْاعيتيتيتيتيتا البٔاىيتيتيتيتيتات ّموابيتيتيتيتيت   

 ,Harvard, Salford تضيتبهامُ املؤصضيتات الكيتاٚ ّاجلام يتات الكيتاٚ ميتً منييت         

Cambridge   واىْىٔ٘ الكيتاٚ للب ايتا ميتً ىشاٍيت٘     ّغ ٍات ّاذليت املؤصضات ال
اليشيتيتز ال لنيتيتيتٕ أنيتيتيتا ٓويتيتيتاو للو يتيتيتاٛ وصيتيتْ  اىبَيتيتيتا  حويتيتيتْ  امللكٔيتيتيت٘ الاكزٓيتيتيت٘.   

نّ را  50ّككيتيتً للبيتيتاحنيني األايتيتزان ا ديتيتفا  يف الاىيتيتامم باصيتيتبهااو ليتيتاّن        
نّ ر ل يتيتاٗ أحبيتيتا     150النيتيت٘ أّ  2500موابيتيت  احيتيتص حبيتيتث ّاحيتيتا   ٓشٓيتيتا عيتيتً   

لن٘.  ّطزٓويت٘ عنيت  الاىيتامم أىيتُ ٓويتارٌ البحيتث عليتٙ        ا 75000تشٓا مجٔ َا عً 
املْا يتيت  ّ ْاعيتيتا البٔاىيتيتات ّالصيتيتاحات ّغ ٍيتيتا فيتيته ٓويتيتْو ببليتيتًْٓ األجيتيتشاٛ اليتيت  بَيتيتا      
تشابُ ب لْاٌ م ٔييت٘ طبويتا لارجيت٘ خطيتْرٗ ّحجيته البشيتابُ. ّٓطليتق علٔيتُ البشيتابُ          
    ٘  ألٌ أٍ  ال له املبهصصني اوس ٍه مً ٓوزر اأا ااٌ ٍيتذا البشيتابُ ٓ بيتا صيتز 
علنٔيتيتيتيت٘ أو جميتيتيتيتزن صيتيتيتيتٔاغات اصيتيتيتيتطالحٔ٘ مبكيتيتيتيتزرٗ ناخيتيتيتيت  ال ليتيتيتيته. ّليتيتيتيتذليت تيتيتيتيتف    
للنجالت ال لنٔ٘ حتآا ىضب٘ الوبْل بياٛ علٙ ىباٜم الاىيتامم ايتب م ا يتالت    

% بشيتز  أ   15% ّب  َا ٓبضامح حبٙ 8  توب  أحبافا بَا ىضب٘ تشابُ تشٓا عً 
حجيتيته اعيتيتث   % ميتيت6ًٓكيتيتٌْ ٍييتيتا  تشيتيتابُ ميتيت  أٖ مصيتيتار ّاحيتيتا بيضيتيتب٘ تشٓيتيتا عليتيتٙ        

 200الن٘ ّا ببضت أىيتا مييتُ عيتان     2000األصلٕ. مب يٙ لْ أٌ حبنيا عان الناتُ 
النيتيت٘ ّأايتيتزت البْفٔيتيتق الصيتيتحٔح ّاصيتيته املؤليتيت  ّر يتيته الصيتيتاح٘ت ايتيتإٌ الاىيتيتامم         

% ميتيتً حجيتيته األصيتيت . ّالويتيتزار    10ٓ بيتيتا ٍيتيتذا تشيتيتابَا ساٜيتيتاا ألٌ ميتيتا ا ببضيتيتبُ كنييتيت       
كيتيتٔه البحيتيتث. ّم  يتيته ا يتيتالت   ٓزجيتيت  يف اليَآيتيت٘ للنحيتيتزر ا ليتيت٘ لبيتيتاٛ مزحليتيت٘ حت   

ت ٔا األحبا  اك أصيتحابَا  بيت  عنلٔيت٘ البحكيتٔه بييتاٛ عليتٙ ىبٔجيت٘ البشيتابُ اليت           
اازسٍيتيتا الاىيتيتامم ايتيتٕ ٓ يتيتالْا ّٓغيتيت ّا يف البحيتيتث  بيتيت  ارصيتيتالُ ميتيتزٗ أخيتيتزٚ. ّب يتيتم  

 ا الت األدا ألبشاما تزام البحث حبٙ  ب  البحكٔه. 

ٔيت٘ ّالكْرٓيت٘ ّاللغيتات اليت  ٓبحيتث أَيتا       ّت ا ّاجَ٘ الاىيتامم باسللٔشٓيت٘ ّالٔاباى  
الاىيتيتيتامم الصيتيتيتٔئ٘ ط املبضيتيتيتط٘ ّالبولٔآيتيتيت٘ ة ت الٔاباىٔيتيتيت٘ ت البآالىآيتيتيت٘ت الكْرٓيتيتيت٘ ت     

ْليآ٘ ت الايليآ٘ ت الازىضٔ٘ ت ا  الكاتا ىٔ٘ت الكزّاتٔ٘ ت البشٔكٔ٘ت الاامنزأ٘
ة ت البْليآيتيت٘ت ت اليزّجييتيتٕ  بْانيتيتالاألملاىٔيتيت٘ ّا يغارٓيتيت٘ ّاسٓطالٔيتيت٘ ّاليزّجئيتيت٘ ط 

ت اسصيتيتيتيتيتباىٔ٘ ت  الضيتيتيتيتيتلْأئ٘الاتغالٔيتيتيتيتيت٘ ت الزّماىٔيتيتيتيتيت٘ ت الصيتيتيتيتيتزبٔ٘ ت الضيتيتيتيتيتلْااأ٘ت   
 الضْٓآ٘ ت ال زبٔ٘ ت الْٔىاىٔ٘ ت ال آ٘ ت الاارصٔ٘ ّالزّصٔ٘ ّ الفأ٘

ّلكٙ ىبحث يف ٍذا الاىامم  با أٌ ٓكٌْ لآيت حضا  مً خالل الاخْل عليتٙ  
 /http://www.ithenticate.comمْ   الاىامم 

 أُ فه اتبان اخلطْات املزتبط٘ باعصْل علٙ حضا  فه الاخْل علُٔ 
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أ  ككيين توآه ّفٔو٘ ؟ تويتآه مليت  ت اىويتز ايتْ  اليتشر ع اصيتب زاو ع ّحيتان        
ا يتيت  املليتيت  اليتيتذٖ تزٓيتيتا أٌ تويتيتاو . فيتيته اىويتيتز عليتيتٙ سر ع ارصيتيتال ّفٔويتيت٘ ع . اأا اييتيتت ت 

تويتيتآه اليتيتيص مباديتيتزٗ بيتيتا  ميتيتً تويتيتآه مليتيت  ت اىويتيتز عليتيتٙ اليتيتزابس ع ىضيتيتو ّ لصيتيتق   
اليص ع
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ثه ٓقْو الربىامج بتحنٔل امللف كنا يف 
الغاعة

 
ّب يتيتيتا البحنٔيتيتيت  ٓويتيتيتْو الاىيتيتيتامم مب اجليتيتيت٘ امل لْميتيتيتات املْجيتيتيتْنٗ يف املليتيتيت  ّت َيتيتيتز   
اليبيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاٜم ايضيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب مْٝٓيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت٘ انيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا يف الشاديتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت٘     
 ٘ البالٔيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت

ملْٝٓيتيت٘ للبحيتيتث املطليتيتْ  تصيتيتاح ميتيتا بيتيتُ ميتيتً اىبحيتيتال لٔ َيتيتز    ى يتيتغس عليتيتٙ اليضيتيتب٘ ا 
انيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا يف الشاديتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت٘  

 

ى يتيتغس عليتيتٙ اليتيتز ه ّالليتيتٌْ امليتيتزان تصيتيتاح ميتيتا مت ىوليتيتُ ميتيتً املزجيتيت  لٔ َيتيتز املزجيتيت       
ّالكلنيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات امليوْليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتُ ميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتً انيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا يف   
الشاديتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت٘
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ّل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتزو تااصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتٔ  أانييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتز    
 

مصيتيتيتانر ككيتيتيتً اصيتيتيتبنيياٛ املزاجيتيتيت  اّ عيتيتيتان ليتيتيتان ميتيتيتً الكلنيتيتيتات اّ ىضيتيتيتب٘ مْٝٓيتيتيت٘ اّ  
ليتيتيتيتيتيتيتيتيتانٗ مميتيتيتيتيتيتيتيتيتا ككيتيتيتيتيتيتيتيتيتً أٌ ٓشٓيتيتيتيتيتيتيتيتيتا ىضيتيتيتيتيتيتيتيتيتب٘ ا ىبحيتيتيتيتيتيتيتيتيتال انيتيتيتيتيتيتيتيتيتا يف الشاديتيتيتيتيتيتيتيتيت٘      

 

ىصيتيتيتٔح٘ أخيتيتيت ٗ للجنٔيتيتيت  ٍّيتيتيتٙ أىيتيتيتُ ٓيبغيتيتيتٙ عليتيتيتٙ البيتيتيتاحنيني أٌ ٓوْميتيتيتْا بإخ يتيتيتان        
ليتيت ب يتا اليشيتز    <حبْفَه لاامم اش  ا ىبحال  ب  ىشز حبْفَه ألىُ ليتْ مت  

ا ٍْ اضٔوْو بزىامم اش  ا ىبحال بإوَار تشابُ اب  بني الصْرٗ املاخل٘ ّم
ميشيتْر مبيتا ٓ َيتيتز ىضيتب٘ ايتب ٗ يف عنلٔيتيت٘ اشيت  ا ىبحيتال ّٓكيتيتٌْ الباحيتث ميَيتيتا        
بيتيتزاٛ ّاوييتيتا ا  ألٌ ىبحليتيتٙ باليشاٍيتيت٘ ال لنٔيتيت٘ يف أحبافييتيتا ّحٔاتييتيتا ليتيتيَم مبصيتيتز      
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