
دليل استخدام
برنامج كشف االستالل

iThenticate 





3

مقدمة :

حرصــً مــن وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي للوصــول بالباحثيــن إلــى أعلــى 

مراتــب النزاهــة العلميــة وتأصيــل وحمايــة الملكيــــة الفكريــــة،  فقــد تــم توفيــر برنامــج كشــف 

االســتالل iThenticate ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة.

 وفيما يلي نقدم دلياًل مبسطً عن كيفية استخدام برنامج كشف االستالل

)iThenticate(، حيــث يتــم التقديــم عــن طريــق الباحثيــن مــن خــالل  نظــام ســهل  ليتــم بعــد 

ذلــك تفعيــل الحســاب.



4

نبذة عن البرنامج:

هــو برنامــج متخصــص فــي كشــف االســتالل  والوقايــة منــه وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. 

وقــد تــم تطويــره مــن طــرف شــركة “Turnitin “الرائــدة فــي فحــص االنتحــال والتحقــق مــن أصالــة 

األعمــال المكتوبــة للمؤسســات التعليميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم . حيــث يقع المقر الرئيســي 

ــد مــن الناشــرين والمؤسســات  ــا. ويســتخدم البرنامــج العدي ــد، كاليفورني للشــركة فــي أوكالن

البحثيــة علــى مســتوى العالــم وكذلــك الجامعــات الكبــرى لضمــان أصالــة االعمــال  المكتوبــة 

قبــل النشــر.

 ويعمــل البرنامــج مــن خــالل مقارنــة األعمــال البحثيــة مــع قاعــدة بياناتــه التــي تحتــوي علــى أكثر 

مــن 70 مليــار صفحــة  علــى شــبكة االنترنــت و170 مليونــً مــن المقــاالت البحثيــة المنشــورة  فــي 

المجــالت ومصــادر المحتــوى الحصــري مــن ناشــرين مرموقيــن بمــن فيهــم Crossref مســتخدمً 

فــي ذلــك عشــرات اللغــات.
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تفعيل الحساب:

يتم تفعيل الحساب من خالل االتي: 

الدخول الى نظام سهل . 1

	 .)iThenticate( اختيار نظام تفعيل حساب برنامج كشف االستالل

تقديم طلب جديد. 	

الموافقة على الشروط واالحكام . 	

إدخال البيانات الشخصية باللغة اإلنجليزية . 	

إرسال الطلب . 	

بعد ذلك ستتلقى بريدًا الكترونيً بتفعيل الحساب في غضون 		 ساعة خالل أيام العمل . 7

الرسمية 
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 iThenticate الدخول لحساب برنامج

بعد وصول البريد االلكتروني الخاص بالتفعيل يتم الذهاب إلى موقع برنامج iThenticate  من 

https://www.ithenticate.com       :خالل الرابط التالي

ثم الضغط على Login كما هو ظاهر في الصورة.
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ادخال اسم المستخدم )االيميل الجامعي( وكلمة السر المرسلة للبريد  

االلكتروني 



8

تظهر شاشة الموافقة على الشروط واالحكام 
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بعد ذلك  تظهر شاشة تطلب تغيير كلمة السر الحالية والمرسلة على 

البريد االلكتروني الى أخرى جديدة
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تظهر الشاشة الرئيسة للبرنامج والتي تتكون من ثالثة اقسام 
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قبل البدء بتحميل الملفات المراد فحصها البد من عمل االعدادات

ألنها تؤثر على نسبة االقتباس 
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يمكن تحميل الملف أوالمستند المراد قياس نسبة التشابه له عن 

طريق استخدام ثالث طرق كما هو موضح أدناه
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ــات ثــم الضغــط  ــد مــن اكمــال البيان ســتظهر نافــذة تحميــل الملــف )الب

upload علــى زر
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بعد رفع الملف ستظهر نسبة االستالل بجانب عنوان البحث 
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لعرض التفاصيل البد من الضغط على نسبة االستالل 
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لتعديل اإلعدادات الخاصة بورقة بحثية محددة بعد فحص االستالل 
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في حالة الرغبة في استبعاد أحد المراجع التي ظهر بها نسبة استالل 
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في حالة الرغبة في استبعاد بحث محدد مسبقا من االستالل 

)مثال التأكد من نسبة االستالل لبحث منشور(
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الستبعاد جملة محددة من االستالل من جميع المستند 
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يمكــن مشــاركة الملــف مــع أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة كمــا 

هــو موضــح فــي الصــورة 






