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 اخالقيات النشر 

 Committee on Publication Ethics 

https://publicationethics.org/ 
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 اخالقيات النشر 

 مسوؤليات الباحث

 اصيال المقدم العمل يكون ان يجب: االصالة 

Authorship of the Paper: الفكرة اعداد في ساهم من هم البحث مؤلفي 

  .العمل في فعلية بصمة له تكون بحيث التحليل او التصميم او

conflict of interest تضارب أي عن الكشف يجب : المصالح تضارب 

 طريق عن القرار على تأثير له يكون قد الموضوعية أو المالية المصالح في

 المصالح تضارب بالتفصيل وشرح المحرر إلى بيان كتابة

 



 اخالقيات النشر 

 مسوؤليات المقيمن

سرية المؤلفين من المقدمة المعلومات جميع تبقى أن يجب :السرية. 

 أو تشابه بأي المحرر إبالغ المقيمن على يجب :المصالح وتضارب اإلفصاح 

 لديهم أخرى منشورة ورقة وأي المراجعة قيد البحث بين جوهري تداخل

 .بها شخصية معرفة

Fabrication & Plagiarism 

 

 

 



 مصطلحات االستالل

يتم اخرى لبحوث الباحث استخدام هو :المشروع االستالل 

 ومناقشتها اليها االشارة

اخرى بحوث من االقتباس :(االنتحال) مشروع الغير االستالل 

 ملكيتها وادعاء

 التعليم وزارة قوانين وحسب اخرى بحوث عبارات استخدام:االقتباس

 %20 نسبة التتجاوز ان يجب العلمي والبحث العالي

  

 

 

 

 



 مصطلحات االستالل
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 مضار االنتحال

 الخداع 

 عدم تعلم الباحث الكتابة والشرح وفق اسلوبه 

 انتهاك حقوق الملكية 

 لماذا يتجه البعض الى االستالل الغير مشروع

 عدم وجود افكار وطرق جديدة للشروع بالبحث -1

 عدم القدرة على صياغة االفكار باسلوب لغوي جيد -2

 



 من اين نأتي بالفكرة البحثية



 من اين نأتي بالفكرة البحثية

 

 لالطاريح  Future Worksمن الممكن االستفادة من ال  -1

Some suggestions are provided herein to guide future efforts: 

 1-Exponentially Stable SAC-Based Quasi-Steady State Subsystem 

 2-Fuzzy Logic Type-2 Control: 

 3-Applications to Free-Floating and Free-Flying Space Manipulators 

 4-Kalman Filter for State Estimation 

 Pp 167-169 

 
 

 



 من اين نأتي بالفكرة البحثية

 

2- Benchmark Problem 

,  توجد الكثير من المواقع االلكترونية والتي تعرض مشاكل لشركات كبرى او تحدي اكاديمي 
 .اذ يتم توفير جميع المستلزمات الضرورية من برامج ومعادالت رياضية 

Aircraft Benchmark 

   Aircraft Landing Challenge 

            Aircraft Benchmark Model 

 

 

 

 



 من اين نأتي بالفكرة البحثية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 benchmark Problemsالفوائد من االعتماد على 

1- The objective is to design robust controllers to ensure smooth and precise 
landings despite many uncertainties and external perturbations 

2-License agreement 

You are free to use any of the files of the CALC package for personal or 
academic use. The express permission of the authors is required for any 
commercial use. 

3-Download the benchmark 

4-Download a new AutoLand Controller for the benchmark ! 

This autoland system has been developed by Julian Theis, Daniel Ossmann and 
Harald Pfifer for the IFAC17 Challenge and is described in the following paper 
which must be referenced if you use this controller for the purpose of 
comparison with your own design: 

[3] J. Theis, D. Ossmann and H. Pfiffer. "Robust Autopilot Design for 
Crosswind Landing", in Proceedings of the IFAC World Congress, Toulouse, 
France, July 2017. 

 





The four tanks benchmark 



 Data  الحاجة الى بيانات

 قاعدة بيانات خاصة بتمييز الصور -1

 



 Data  الحاجة الى بيانات

 mobileيوفر بيانات مختلفة كتصنيف االمراض ومعلومات خاصة بال   kaggleموقع  -2
robot  



 Data  الحاجة الى بيانات

 mobileيوفر بيانات مختلفة كتصنيف االمراض ومعلومات خاصة بال   kaggleموقع  -2
robot  



plagiarismكيفية مواجهة االنتحال 

 التأكد من صحة التوثيق المصادر 

لتأكد من إعادة الصياغة السليمة للمحتوى مع اإلشارة للمؤلفا 

  Quote 

  استخدامparaphrasing tool 

grammarly check 

proofreading editing services 

 

 





 
 شكرا الصغائكم


