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 سلطةالمصدر / ال
هذه السياسة وإجراءاتها والمعايير الناظمة لها، وبذلك يكون الجهة المسؤولة  أعدَّ مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

 عن اإلشراف على إدارتها وتنفيذها وما يصحبها من إجراءات.
 

 الهدف / الغرض
المسؤوليات نشر نتائج األبحاث واألعمال العلمية وكذلك تحديد إرساء قواعد ومعايير تهدف سياسة التأليف والنشر العلمي إلى 

 ممارسات فيما يخص التأليف والنشر العلمي.  ال ألفضل اتشجيع

 

 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة
 رئيس الجامعة 
  نائب رئيس الجامعة 
 القانوني/ الخبير  المستشار 
 اتالكلي اءعمد 
 ماقساال رؤساءاإلدارة /  اءمدر 
أعضاء هيئة التدريس 
 الموارد البشرية 
المحاسبة / المالية موظفو 
 الطالب 
  المعنيينالموظفون 
المنتسبين لجامعة قطر أعضاء الهيئة األكاديمية  
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 السياسة فيوصت
الدراسات العليا  األكاديمية وطلبةأعضاء الهيئة من جانب بها يجب االلتزام ساسية التي تتضمن هذه السياسة المعايير األ

 .فيما يخص التأليف والنشر العلمي بجامعة قطر والبكالوريوس
 

 تعريفات ال 
 

أساتذة وأساتذة مشاركين وأساتذة مساعدين والمحاضرين ومساعدي التدريس ومن في  :االكاديمية الهيئةأعضاء 
 حكمهم وكذلك الزمالء ما بعد الدكتوراه وكذلك مساعدي البحث.

او أي مصنف تم اإلشارة ه تقرير وما في حكم -كتاب فصل في كتاب،  –مقال  -ورقة بحثية : األكاديمي المصنف
  .والحقوق المجاورة المؤلفحق حماية  بشأن 2002لسنة  7اليه في قانون رقم 

مساهمة في انتاج ونشر المصنف  ةأي ادراجه من ضمن المؤلفين ولم يقدم يتم شخص الذي: الالفخري المؤلف
 مشارك.يستوفي معايير التأليف كمؤلف ال  األكاديمي

 بمقابل مادي وال يتم ذكر اسمه كمؤلف مشارك. األكاديميالمصنف جزء من  ينجزالشخص الذي : المستتر المؤلف
لفريق  دوره على تقديم استشارات وحلول للمشكالت البحثية علمية يقتصركاديمية او أخبرة  شخص ذو: المستشار

حقوق ادعاء مستشار لليمكن  بدور المؤلف الرئيس. والالمستشار  يقوم وال. البحث خالل تنفيذ المشروع البحثي
 التأليف. المستشار معايير ىتنطبق عل وعليه فال. البحثي متعلقة بالمشروعالفكرية الملكية ال

مقارنة بغيره من المؤلفين  مساهمة فيها ويقّدم أكبر: هو الشخص الذي يقود دراسة بحثية المؤلف الرئيس
ايير التأليف ويقع على عاتقه التأكد من انطباق معايير التأليف على المؤلفين المشاركين وتنطبق عليه مع المشاركين.

 ، مع باقي المؤلفين المشاركين،تقع عليهأنه وكذلك الموافقة النهائية على البحث وإعداده للنشر باإلضافة إلى 
 كمال البحث وبيناته ونتائجه.ستا يخص نزاهة البحث أو الدراسة العلمية وضمان امالمسؤولية الكاملة في

، ورقة (بحث علمي أكاديميمصنف : هو المؤلف الذي شارك مجموعة من المؤلفين في إعداد المؤلف المشارك
المسؤولية الكاملة  ،مع باقي المؤلفين عليه،تقع ، كما تنطبق عليه معايير التأليفو ) ...بحثية، فصل في كتاب، كتاب

 عن نزاهة البحث.
 

 بنود السياسة 
األخالقية والمعايير المعتمدة دولياً فيما يخص  بالمبادئ االلتزامبجامعة قطر  األكاديميةيجب على أعضاء الهيئة  .1

 نزاهة البحث العلمي والتأليف والنشر العلمي.
 واإلنصاف فيما يخص مساهمة الباحثين المشاركين. باألمانة االلتزاميجب  .2
بجامعة أعضاء الهيئة األكاديمية ومن في حكمهم وجميع  على كل التخصصات بجامعة قطرمعايير التأليف تنطبق  .3

 .وكذلك على األبحاث المقدمة للترقيات االكاديمية وكذلك األبحاث المستخدمة في نظام تقييم األداء السنوي قطر
في المشاريع داخل او خارج الجامعة آخرين مع باحثين التعاون  الراغبين فيأعضاء الهيئة األكاديمية يجب على  .4

األولوية في على كيفية اتخاذ القرارات بشأن توزيع الملكية الفكرية، وأن يّتفقوا خالل المراحل األولى على  ،البحثية
 الخالفات.  لتفاديكتابة توثيق االتفاق  ويجب. وعلى أية مسائل أخرى ذات صلة بذلكالتأليف، 

في انتاج  ترتيب المؤلفيناتباع المعايير المهنية السائدة في تخصصاتهم لتحديد أعضاء الهيئة األكاديمية  يجب على .5
وفقا  مهنيةمعايير ليس لديها في التخصصات التي ويحدد ترتيب المؤلّفين مشترك. لا األكاديميونشر المصنف 

المصنف ق جميع األطراف المشاركة في وفي جميع األحوال يجب توافي ساهم به كل باحث. ذال لمقدار العمل
 على ترتيب األسماء.   األكاديمي

6. U التأليفمعاييرU تقرير  –مقال  -أكاديمي (ورقة بحثية ونشر مصنف تأليف ب يقومالذي  الباحث: يجب أن يحقق- 
 وغيرها) المعايير التالية:، فصل في كتاب دراسي–كتاب 

a.  ميمها أو في جمع وتحليل البيانات وتفسيرهاصوت األكاديميالمصنف المساهمة الجوهرية في فكرة.  
b. تنقيحه.أو تحريره و األكاديميالمصنف جوهرية في صياغة ال المساهمة 
c.  الدفاع عنها.على و األكاديميالمصنف أن يكون قادر على إيضاح مساهمته في 
d.  وإعداده للنشر. األكاديميالمصنف من الموافقة النهائية واعتماد النسخة النهائية 

7. Uاإلقرار بمساهمات الغيرU : في متن بشكل مستقل التي ال تستوفي معايير التأليف  المساهماتبيجب أن يتم اإلقرار
 .األكاديميالمصنف 
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8. Uلطلبةوالنشر العلمي لتأليف الU : 
a.  المعتمدة يجب على طالب الدارسات العليا وطالب البكالوريوس االلتزام بالمبادئ األخالقية والمعايير

 دولياً فيما يخص نزاهة البحث العلمي والتأليف والنشر العلمي.
b. نشر نتائج  ، وحقهم فيالفكريةمساهماتهم حقوق الطلبة على  االكاديمية احترامعلى أعضاء الهيئة  يجب

 اإلقراراألكاديمية . كما يجب على أعضاء الهيئة الفكرية الملكيةتسجيل أوفي  أبحاثهم ومشاريعهم البحثية
 .تنطبق عليهم معايير التأليفين كلما كانت كمؤلفدراجهم ة، وإاألكاديمي اتالمصنفات الطلبة في بمساهم

9. U غير المقبولوالنشر العلمي التأليفU:  
a.  تنطبق عليه معايير التأليف المعتمدة. الي ذلا األكاديميال يتم ادراج أي مؤلف في انتاج ونشر المصنف 
b.  ى مجموعة من الباحثين أو المساعدة في توفير التمويل أو تقديم دعم عل(اإلداري) اإلشراف العام ال يعتبر

ا، وال يجوز إدراج مؤلفالتمويل و ا وال يكتسب من قّدم اإلشراف أو المساعدة أتأليفإداري وحدها فني 
 .األكاديمياسمه كمؤلف مشارك في انتاج ونشر المصنف 

c.  مخالفة لهذه السياسة.ويشّكل غير أخالقي أمرا فخري كمؤلف مشارك المؤلف الإدراج يعّد  
d.  مخالفة لهذه السياسة.ويشّكل  ،غير أخالقيأمرا  المستتراالستعانة بالمؤلف يعّد  
e.  في  كمؤلّف ساهم يدرج اسمه أالّ على  ،بمستشار او خبير األكاديمييجوز االستعانة في انتاج المصنف

 حيث ال تنطبق عليه معايير التأليف األكاديميانتاج ونشر المصنف 
10. U المؤلفينترتيبU:  المساهمة  مقدار تستند إلىى عاتق المؤلف الرئيس ويجب أن لترتيب المؤلفين ع مسؤوليةتقع

اتفاق مكتوب يضبط ترتيب كل واحد  على جميع المؤلفينأن يوقّع ويجب  األكاديميانتاج ونشر المصنف في  الفعلية
  .األكاديميالمصنف قبل نشر منهم 

11. U التأليفالنزاعات حولU: والبت في أي  المشاركين، النظرالتشاور مع المؤلفين ، بعد يقع على عاتق المؤلف الرئيس
 يحال فض النزاع الى ،زاعاتنحل هذه الالمؤلفون وإذا لم يستطيع  .نزاعات حول التأليف وترتيب أعضاء الفريق

ممولة من جهات بحثية من خارج  ألبحاثالنزاع مع مؤلفين كان  اذاولكن  .الوظيفي الرئيس المباشر حسب التسلسل
بسياسات وإجراءات  في فض النزاعات الخاصة بإنتاج ونشر المصنف األكاديمي،، االستعانةيجوز  ،الجامعة

 الجهات المانحة.
12. U البحثيالتمويلUتمويل ودعم  المصنف بمصدر متنفي على المؤلف الرئيس والمؤلفين المشاركين اإلقرار  : يجب

 .سياسة الجهة الممولةبالطريقة الواردة ضمن  المصنف االكاديمي
13. U االنتسابجهةU:  

a. ذكر جامعة قطر كجهة انتساب العاملين بجامعة قطر ن المشاركين فيرئيس والمؤليجب على المؤلف ال
حسبما تقتضيه  االكاديمية المصنفاتباحث في كافة الأو مي إليها عضو الهيئة األكاديمية ينت (عمل)

 .فيهاالمتبعة سياسات جامعة قطر، ومن خالل االلتزام باإلجراءات 
b.  في انتاج ونشر المصنفات لجهة عمل أخرى غير جامعة قطر  االكاديميةهيئة الانتساب عضو ذكر يعد

  مخالفة صريحة للسياسات واللوائح والقوانين المعمول بها في الجامعة.االكاديمية 
c.  (خالل الشهور الستة األولى خالل عمله بالجامعة) ذكر جهة انتساب أخرى  االكاديميةهيئة اليجوز لعضو

  متالزمين:بشرطين في انتاج ونشر المصنفات االكاديمية 
  قبل النشر على موافقة عميد الكلية الحصول  .1
 جهة االنتساب األولى.ك ذكر جامعة قطر .2
 .قيد النشر قبل االلتحاق بالجامعة البحاث والمؤلفاتويستثنى من ذلك ا .3

d.  يجب على المؤلف الرئيس والمؤلفين المشاركين ذكر جامعة قطر كجهة انتساب في كافة المصنفات
 لجامعة.ا بعد مغادرةاالكاديمية خالل الشهور الستة األولى 

14. Uتضارب المصالحU : 
a. ال  األكاديميالمصنف من كون  المؤلف الرئيس والمؤلفين المشاركين التأكد المؤلف المنفرد او يجب على

أي أن يتجنبوا . كما يجب عليهم تضارب المصالح بجامعة قطرالسلوك المهني و اتتعارض مع سياسي
 الجامعة.أو قد ينطوي على تضارب في المصالح بين مصالحهم الشخصية ومصلحة فعال وضع ينطوي 

b.  إنتاج ونشر المصنفات المناسبة عند  واألساليب العلميةكافة اإلجراءات  اتخاذيجب على المؤلفين
 ضمان دقة التقارير واإلحصاءات والبيانات والنتائج.، كما يجب عليهم االكاديمية

c. طلبات المنح أو السير الذاتية ضمن او مضللة متعلقة بالنشاط البحثي  معلومات غير دقيقة أية يعتبر إدراج
 .ومخالف لسياسات الجامعة أخالقيغير  اأمر ،توظيفأو طلبات ال

d.  اتنويهاألكاديمية المصنفات تتضمن هذه  ما لم ،تتناول نفس النتائجأكاديمية مصنفات ال يجوز نشر عدة 
 كاديميةاألمصنفات ذات ال مقدي ويجب على كل مؤلف .األخرى ذات الصلةاألكاديمية مصنفات الب كامال

، أن يقوم أو أساسية بصورة كبيرة، أو يقّدم لناشر أو أكثر مصنفات أكاديمية متشابهة ألكثر من ناشر
 األعمال.هذه ل  على ذلك عند تقديمه هباطالع

e. قطر تخضع أي مخلفات لهذه السياسة إلى اإلجراءات المنصوص عليها في سياسة السلوك المهني لجامعة  


