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يقوم املحررون املختصون في املجلة ودار نشر جامعة قطر بفحص املقاالت البحثية ،باستخدام برامج قياس التشابه
وكشف االنتحال ،مثل برنامج " ،"iThenticateوغيره من البرامج املتخصصة.
ا
يتعهد املؤلفون بأن األعمال املقدمة أصيلة( .يتخذ انتحال امللكية األدبية أشكاال عديدة ،ا
بدءا من "انتحال" ورقة
ملؤلف آخر ،إلى نسخ أو إعادة صياغة أجزاء كبيرة من ورقة أخرى للمؤلف ذاته او ملؤلف آخر "دون توثيقها" ،إلى
استخدام نتائج األبحاث التي أجراها آخرونُ .وي ّ
عد انتحال امللكية األدبية ،بجميع أشكاله ،ا
أمرا غير مقبول ،ويعاقب
عليه).
إذا سبق نشر أي ا
محتوى من املقالة البحثية بأي شكل من األشكال ،يجب على املؤلف إبالغ املجلة ودار نشر جامعة
قطر؛ حيث تحتفظ بحقها في قبول العمل أو رفضه .ويتعهد املؤلف بالحصول على إذن ،ودفع أي رسوم مطلوبة .أما
بالنسبة إلى املواد التي تخضع لحقوق التأليف والنشر ،واملدرجة في الكتاب أو املقالة البحثية ،وال يمكن استخدامها
للنشر ،فيجب على املؤلف الحصول على إذن من مالك هذه الحقوق إلعادة إنتاجها ،ودفع أي رسوم مطلوبة،
باإلضافة إلى تزويد الدار بنسخة من جميع املستندات املثبتة لحصوله على اإلذن املطلوب .ويوافق املؤلف على
ّ
ّ
ّ
ألي من األسباب املذكورة أعاله.
تعويض الدار وتحمل املسؤولية عند أية مطالبة أو إجراء ٍّ
ا
بالنسبة إلى نشر املقاالت العلمية :تمنح دار نشر جامعة قطر املؤلف ،ا
ترخيصا غير حصري إلعادة
بناء على طلبه،
نشر مقالته البحثية بصيغتها وبأي لغة ،في كتاب أو مجموعة مقاالت محررة بعد نشر عدد املجلة .ويشترط في ذلك
اإلحالة إلى املجلة في التوثيق ،حيث ّ
تمد الدار املؤلف بتفاصيل التوثيق.

 التعامل مع مخالفات أخالقيات النشر
 إذا ثبتت مخالفة أخالقيات النشر العلمي املثبت ،أو االحتيال في النشر ،أو انتحال امللكية األدبية ،تتخذدار نشر جامعة قطر جميع اإلجراءات املطلوبة لتعديل الكتاب ،أو املقالة البحثية املعنية ،ويشمل ذلك
النشر الفوري لتصحيح خطأ مطبعي أو إيضاح ،أو سحب العمل في أقص ى الحاالت.
 تتخذ هيئة التحرير ،بالتنسيق مع دار نشر جامعة قطر ،التدابير الالزمة عند مواجهة خروقات أخالقيةفيما يتعلق بعمل مقدم ،أو ورقة بحثية منشورة .ويتم النظر في كل عمل تم اإلبالغ بانتهاكه سلوك النشر
األخالقي ،حتى لو تم اكتشافه بعد سنوات من النشر.
رسوم سحب العمل من قبل املؤلف
 ال ُيسمح بسحب العمل املقدم للنشر إال ألسباب ّ
ملحة ال يمكن تفاديها .يسمح فقط بسحب العمل خالل
مرحلة التحرير األولى (بعد أسبوع واحد من التقديم األول)  -في هذه الحالة ،يلزم إرسال بريد إلكتروني رسمي
إلى ّ
املحرر مع ذكر تبريرات سحب العمل.
 عند سحب العمل خالل املرحلة الثانية (مراجعة املحكمين الخارجيين) يجب على املؤلف تعبئة "نموذج
سحب املقالة البحثية" ،ويتم توقيعه من قبل جميع املؤلفين ،مع ذكر سبب سحبه ،ومن ثم ّ
يقدم النموذج

ا
املوقع إلى املحرر املسؤول .ويجب أال يفترض املؤلف/املؤلفون أن العمل قد تم سحبه فعال حتى يتلقى/يتلقوا
إخطارا ًّ
ا
كتابيا بذلك.
 إذا طلب املؤلف/املؤلفون سحب العمل بعد عملية التحكيم أو في مرحلة اإلنتاج (عند النشر املبكر ،أو
قبل النشر) ،يجب عليه/عليهم توضيح سبب سحب العمل ،ويمكن طلب دفع تعويض مالي لتغطية
التكاليف املدفوعة للمقالة من قبل املجلة والدار ،يتم تقديره حسب كل حالة.
سحب مقاالت املجالت العلمية بسبب مخالفة أدبيات النشر
 تتبع دار نشر جامعة قطر مدونة لجنة أخالقيات النشر ( )COPEلقواعد السلوك ،وخطتها لتسوية
حاالت سوء السلوك املشتبه بها ،وهي متاحة عبر الرابط التالي:
https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts
ا
 يستخدم ذلك فقط للمقاالت البحثية في املرحلة األولية للنشر .في حال شكلت هذه املقاالت انتهاكا للقوانين
األخالقية املهنية ،مثل التقديم للنشر في مكان آخر ،أو ادعاءات التأليف ،أو انتحال امللكية األدبية ،أو
االستخدام االحتيالي للبيانات ،أو حاالت مماثلة ،فيتم سحب املقالة البحثية ا
بناء على تقدير املحرر .في هذا
الصدد ،يجب اعتبار قرار دار نشر جامعة قطر قر اارا ًّ
نهائيا ،وذلك بعد تقييم وتحليل كل حالة على حدة.
 تؤدي انتهاكات القوانين األخالقية املهنية إلى سحب املقالة البحثية .وفي بعض األحيان ،يتم سحبها لغرض
تصحيح األخطاء في التقديم أو النشر.

