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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  كلمة الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة

ي املدخل هو  العلم البحث  عمجتم ألي حقيقة وتنمية حضارية ضة ألي الطبي

ي ي يس والبحث العلم  املتقدمة، ٔالامم بركب للحاق  ضرورة الرخاء وهو  تحقيق ا

 ي،ٔالاخال الجانب إال من خالل العقلية من كشف وأبتكار ٔالاعمال  يتناول  الحقيقي ال 

ي وللوصول  ا يستند وقواعد مبادئ ا  يالذ الجيد السلوك ي ٔالاخالقيات فان ال

ى ان يجب ن به يتح ام وأمانه وصدق نزاهة من مجتمع الباحث  انؤالادي للقيم واح

 والواجبات املسئوليات يجب تحديد جميع ومن هذا املنطلق  املجتمع، ومعتقدات

م أن يجب ال ٔالاخالقية ن جميع ا يل . البحث مع املتعامل   العلم

ن ٔالارتباط املفتوح وتزايد املعلومات إن فضاء  ى أدى والصناعة وقطاع ٔالاعمال العلم ب ن أخالقية نشؤ صراعات إ  ب

ي وقيم العلمية القيم ي ٔالاعمال، أدت فيما أدت ا ايد الو ، البحث ي ٔالاخالقيات بأهمية امل  كون ي ان ويجب العلم

ي من غايات العلمية للبحوث ي الثقافة ونشر  تطويره و  املجتمع لخدمة أجراءها وراء تس ي أن لديه، والو  يتم ع

ي بشكل العلمية تنفيذ البحوث ي متجردا من النوازع الشخصية موضو  لبحا السلوك تقويم ومتحليا بالرغبة 

اف ٔالاخطاء وكشف ومراجعته ا ا. والاع اداب و  بمعاي  واتسلحوي يتمسكوا أن واني ألرجو من علماء الجامعة وطال

ى جنب مع املواصفات املعرفية واملنهجية، العام الخلق بمعاي  يتمسكون  مثلما أخالقيات البحث العلم  إ
ً
   .جنبا

  

  

  أ.د/ صالح سيد البالل                                                                                              

                                                                                                 

  

  رئيس الجامعة                                                                                                   
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   كلمه الاستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 هماو تتب أخالقيات البحث العلم قيم  العمل ٕالايجابي  و  تجنب الضرر ، 

تي الاعتبارات ٔالاخالقية خالل عملية البحث البحث العلم عملية أخالقية و  ،رك

ى كونه عملية منهجية . لذا فإن الباحث مطالب أن يكون بأالساس  باالضافة إ

ى جنب مع املواصفات املعرفية واملنهجية  إ
ً
 بمواصفات أخالقية جنبا

ً
 ،متسلحا

ام حيث  م، تقت أخالقيات البحث العلم اح م وكرام حقوق ٓالاخرين وآرا

ن ي البحث أ سواء أكانوا من الباحث ن  ن من البحث و املشارك دف و من أ من املس

م   ، املقتبس م

ي بعض ٓالابجانب ٓالاالعوملة وما استتبعها من مظاهر ثورة املعلومات أدت وقد  ىالسلبية  ثار ثار الايجابية ا  القيم  ع

ي كافة الجوانب فان جامعة مدينة ثار للتصدي لهذه ٓالا و  ،العلمية ا  وايمانا منا بضرورة قيام الجامعة بدعم باحث

، وضرورة  ا باألهمية والضرورة القصوي ألخالقيات البحث العلم السادات قامت بوضع هذا الدليل استشعارا م

ي كافة مراحله ومايستتبع ذلك من تحديد ي التعامل مع البحوث الالس وقواعد معاي  اتباع الطريق القويم  علمية لوك 

ن . ي حقوق وواجبات الباحث   مع التعرف ع

  

  

  

ى /.دأ                                                                       ى إبراهيم رفا                 رفا

        

                            

  نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                      
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  

  

 ةقدمامل

ـــــــــــــــــــي      ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــاة ٕالانســـــــــــــــــــانية، لكـــــــــــــــــــون البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ العامـــــــــــــــــــل ٔالاسا ـــــــــــــــــــى أهميـــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ  تتج

 بحيــــــــــــــــــث تتح
ً
 ومــــــــــــــــــدنيا

ً
 وثقافيــــــــــــــــــا

ً
ــــــــــــــــــي ٔالارض، قــــــــــــــــــالارتقــــــــــــــــــاء بمســــــــــــــــــتوى ٕالانســــــــــــــــــان، فكريــــــــــــــــــا ق فيــــــــــــــــــه أهليــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتخالف 

ـــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــه ٕالانســـــــــــــــــان ــــــــــــــــــ دون 
َ
هذلـــــــــــــــــك الاســـــــــــــــــتخالف الـــــــــــــــــذي ش ـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل  غ

ً
 وتكريمـــــــــــــــــا

ً
مـــــــــــــــــن الكائنـــــــــــــــــات ــــــــــــــــــ تشـــــــــــــــــريفا

ى﴿الخالق سبحانه  ي ٔالارض خليفة  وتعا   .)٣٠البقرة:  ﴾(سورةإني جاعل 

ي الاتي :  ي، فإنه يمكن تلخيص فوائد البحث العلم    وبشكل تفصي

ى نســــــــــــــــــــان ومعتقداتــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــو الخــــــــــــــــــــالق ســــــــــــــــــــبحانهتصــــــــــــــــــــحيح أفكــــــــــــــــــــار الا ــا ، تصــــــــــــــــــــحيح بعــــــــــــــــــــض املعلومــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــن وتعــــــــــــــــــ

هــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــالالكــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــــــيش فيــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــواهر  يحياهــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــن ٔالامــــــــــــــــــــاكن وٓالاثــــــــــــــــــــار والشخصــــــــــــــــــــيات وغ

ـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــعوبات  ـــــــــــــــــــوالتغلـــــــــــــــــــب ع ــا ٕالانســـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــواء كانـــــــــــــــــــت سياســـــــــــــــــــية أو بيئيـــــــــــــــــــة أو اقتصـــــــــــــــــــادية أو  ال قـــــــــــــــــــد يواجههـــــــــــــــــ

 اجتماعية أو ثقافية. 

ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن  ن مــــــــــــــــــع تفســــــــــــــــــ الظــــــــــــــــــواهر الطبيعيــــــــــــــــــة والتنبــــــــــــــــــؤ  التفســــــــــــــــــ النقــــــــــــــــــدي لــــــــــــــــــآلراء واملــــــــــــــــــذاهب ؤالافكــــــــــــــــــار والقــــــــــــــــــوان

ـــــــــــــــــى محاولـــــــــــــــــة طريـــــــــــــــــق ن ال حقـــــــــــــــــائق الوصـــــــــــــــــول إ ـــــــــــــــــ الحقـــــــــــــــــائق و قـــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــتق ـــــــــــــــــى  ال ـــــــــــــــــي التغلـــــــــــــــــب ع ــا  ـــــــــــــــ يســـــــــــــــــتفيد م

ــــــــــــــــــــى أفضــــــــــــــــــــل الحلــــــــــــــــــــول للتغلــــــــــــــــــــب  نقــــــــــــــــــــص املــــــــــــــــــــوارد، بعــــــــــــــــــــض مشــــــــــــــــــــاكله، كــــــــــــــــــــاألمراض ؤالاوبئــــــــــــــــــــة والفقــــــــــــــــــــر، والوصــــــــــــــــــــول إ

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــى زيــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــشــــــــــــــــــكالت البيئاملع ٕالانتــــــــــــــــــاج والتنميــــــــــــــــــة والتســــــــــــــــــويق  ةة وانتشــــــــــــــــــار الاوبئــــــــــــــــــه والامــــــــــــــــــراض واملســــــــــــــــــاعدة ع

  .ياملجتم يالو ةمن خالل زياد ةالاجتماعي ةوتحقيق العدال

ـــــــــــــــــــى أهميـــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــ  –و تتج ـــــــــــــــــــ وأك ار البقـــــــــــــــــــاء ُيرفـــــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا العصـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي  - أك

ن  لألقــــــــــــــــوى .. البقــــــــــــــــاء لألصــــــــــــــــلح ! فلــــــــــــــــم يعــــــــــــــــد البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ رفاهيــــــــــــــــة أكاديميــــــــــــــــة تمارســــــــــــــــه مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن البــــــــــــــــاحث

ـــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــراج عاجيـــــــــــــــــــة ! إذ أصـــــــــــــــــــبح البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــو محـــــــــــــــــــرك النظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالم الجديـــــــــــــــــــد وأصـــــــــــــــــــبح  ن  القـــــــــــــــــــابع
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــــ قــــــــــــــــدر ممكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن التقنيــــــــــــــــة واملعرفــــــــــــــــة الدقيقــــــــــــــــة  ــــــــــــــــى أك ــــــــــــــــي ســــــــــــــــباق محمــــــــــــــــوم للوصــــــــــــــــول إ ــــــــــــــــ املثمــــــــــــــــرةالعــــــــــــــــالم   ال

ــ لــــــــــــــــــدى  ــــــــــــــــ تكفـــــــــــــــــل الراحــــــــــــــــــة والرفاهيـــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــعوب حيــــــــــــــــــث يفـــــــــــــــــتح البحــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــ مجــــــــــــــــــاالت ٕالابــــــــــــــــــداع والفـــــــــــــــــن والتم

اث  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى إحيــــــــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــــــــا ويســــــــــــــــــــــاعد ع ــــــــــــــــــــــي املجتمعــــــــــــــــــــــات مهمــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــددت واختلفــــــــــــــــــــــت ثقافا ٔالافــــــــــــــــــــــراد والشــــــــــــــــــــــعوب 

ــا ل ي تطويرهـــــــــــــــــــــ ــا ، وبالتـــــــــــــــــــــ
ً
 دقيقـــــــــــــــــــــــا

ً
 علميـــــــــــــــــــــــا

ً
ـــــــــــــــــــــــى ؤالافكـــــــــــــــــــــــار واملوضـــــــــــــــــــــــوعات القديمـــــــــــــــــــــــة وتحقيقهـــــــــــــــــــــــا تحقيقـــــــــــــــــــــــا لوصـــــــــــــــــــــــول إ

اكتشـــــــــــــــــــافات ومبتكـــــــــــــــــــرات جديـــــــــــــــــــدة ..هـــــــــــــــــــذا، وتبـــــــــــــــــــدو أهميــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ بشـــــــــــــــــــكل أوضـــــــــــــــــــح عنـــــــــــــــــــدما نــــــــــــــــــــدرك أن 

يئـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوطن العربـــــــــــــــــي، وســـــــــــــــــد الفجـــــــــــــــــوة العلميـــــــــــــــــة والثقافيـــــــــــــــــة  بمختلـــــــــــــــــف أرجـــــــــــــــــاء البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــو الكفيـــــــــــــــــل ب

ن  العالم ي تحس   .ٕالانسانية الحياة، وٕالاسهام 

  

  جامعة مدينة السادات رؤية ورسالة

ا :الرؤية  إلنتاج املعرفة وتطبيقا
ً
 ونموذجا

ً
 .جامعة مدينة السادات رائدة دوليا

 ، مـــــــــــــــــن  الرســـــــــــــــــالة:
ً
م جامعـــــــــــــــــة مدينـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــادات بإعـــــــــــــــــداد خـــــــــــــــــريج يواكـــــــــــــــــب احتياجـــــــــــــــــات ســـــــــــــــــوق العمـــــــــــــــــل محليـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ تل

ى إطارالتطوير املستمر ى ٕالابتكار والتم   . خالل خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تشجع ع

اتيجية  ( ) للجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــــــــــــــــــاالت ٔالاخالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــات والقـــــــــــــــــــــــــــــــــيم ٢٠٢٥ – ٢٠١٥وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد أعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــدت الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــ

  التالية:

  مضمون ٔالاخالقيات والقيم   مجال ٔالاخالقيات والقيم  م

ــــــــــــــــــــــــى   Heritage  ٔالاصالة   ١ ي العربــــــــــــــــــــــــي ٕالاســــــــــــــــــــــــالمي  ــــــــــــــــــــــــى ٕالاطــــــــــــــــــــــــار الثقــــــــــــــــــــــــا نرا

  الجوانب النظرية والتطبيقية 

نـــــــــــــــــــــــــــــؤمن بـــــــــــــــــــــــــــــالتفك الخـــــــــــــــــــــــــــــالق وتجديـــــــــــــــــــــــــــــد وتطـــــــــــــــــــــــــــــوير   Innovation  الابتكار   ٢

  املفاهيم ؤالاسس واملمارسات 

ــــــــــــــــــــــــــى استكشــــــــــــــــــــــــــاف الفــــــــــــــــــــــــــرص ونحســــــــــــــــــــــــــن   Initiative  املبادة أة   ٣ نحــــــــــــــــــــــــــرص ع

اســـــــــــــــــتثمارها بمـــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــزز هويـــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــة ومزاياهــــــــــــــــــا 

  التنافسية  
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م بمبــــــــــــــــــــادئ العمــــــــــــــــــــل   Cooperation  التعاون   ٤ ــــــــــــــــــــ ننمــــــــــــــــــــي الثقــــــــــــــــــــة املتبادلــــــــــــــــــــة ونل

ي    الجما

ـــــــــــــــــــــــــؤلية   ٥ املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التضامنية 

Collective 

Responsibilit

y  

ــــــــــــــــــــى تخطــــــــــــــــــــيط وإنجــــــــــــــــــــاز املهــــــــــــــــــــام وٕالاعمــــــــــــــــــــال  ك  نشــــــــــــــــــــ

  ونتحمل سويا نتائجها 

ــــــــــــــــــى مجــــــــــــــــــاالت   Transparency  الشفافية   ٦ م بمتطلبــــــــــــــــــات العالنيــــــــــــــــــة الهادفــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــ نل

ـــــــــــــــــــــــــــــ واملمارســـــــــــــــــــــــــــــات والقـــــــــــــــــــــــــــــرارات مـــــــــــــــــــــــــــــع كافـــــــــــــــــــــــــــــة  التفك

  ٔالاطراف ذات العالقة 

ي الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدفعنا   Self-Cantrol  الرقابة الذاتية   ٧ نرســــــــــــــــخ الضــــــــــــــــم الفــــــــــــــــردي الجمــــــــــــــــا

  إلتقان العمل وجودة ٕالانجاز 

م بإنجـــــــــــــــــــاز املهـــــــــــــــــــام وتحمـــــــــــــــــــل املســـــــــــــــــــؤوليات وفـــــــــــــــــــق   Discipline  الانضباط   ٨ ـــــــــــــــــــ نل

ر النظامية واملهنية املعتمدة 
ُ
ط
ُ
  ٔالا

الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجابة   ٩

  العالية 

Responsiven

ess  

نســـــــــــــــــــــــتجيب لألطـــــــــــــــــــــــراف ذات العالقـــــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــــوق 

ا    توقعا

ــــــــــــــى كافــــــــــــــة   Justice  العدالة   ١٠ ــــــــــــــى درجــــــــــــــات ٕالانصــــــــــــــاف  ى تحقيــــــــــــــق أع نتــــــــــــــو

  معامالتنا 

  

ــالة الجامعــــــــــــــــــة و  ـــــــــــــــــــي: الغايـــــــــــــــــــ نصـــــــــــــــــــتتحقيقــــــــــــــــــا لرؤيـــــــــــــــــــة ورســـــــــــــــــ اتيجية للجامعـــــــــــــــــــة ع ة السادســــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الغايـــــــــــــــــــات الاســــــــــــــــــ

اتيجية التالية: " وتشملبالجامعـــةأعــــــالء القيــــم ؤالاخـــالقيـــــات "    الاهداف الاس

  تأصيل وإتباع حماية حقوق امللكية الفكرية 

ام بأخالقيات املهنة والقيم الجامعية   الال

ن ووضع قواعد املساءلة واملحاسبة  .تفعيل القوان

ي إطار القيم ؤالاعراف الاجتماعية     حماية وتعزيز الحرية ٔالاكاديمية 
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    ٔالاول الباب 

 العلمي البحث مجال ي تعريفات

ـــ أجــــل مـــن ،)الباحـــث( يســـم شــــخص ـــا يقـــوم فكريـــة عمليـــة هـــو :العلمـــي البحـــث       ـــي حقـــائق تق

ـــنهج( ةمنهجـــــم علميـــــة طريقـــــة بإتبـــــاعوذلـــــك  ،)البحـــــث موضـــــوع( تســـــم معينـــــة مشـــــكلة أو مســـــألة  مــ

ى لوصول ل ،)البحث ى أو حلول  إ ى للتعميم صالحة) البحث نتائج( نتائج إ   .مماثلة مشاكل ع

ي إجراء البحث العلم: الباحث ن ويشارك   .هو الشخص الذي يم

ـــــــــــــــــــ فحـــــــــــــــــــص  و أاختبـــــــــــــــــــار الفرضـــــــــــــــــــيات  و أ، التحقـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــــائع أو  الكتشـــــــــــــــــــافل علمـــــــــــــــــــ "بحـــــــــــــــــــث :املشـــــــــــــــــــروع البح

 "النظريات

ـــــــــــــــــأخالقيـــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ٕالاســـــــــــــــــالمية، و أخالقيـــــــــــــــــات تســـــــــــــــــتقي أحكامهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــريعة و إرشـــــــــــــــــادات  ى: 

  نصاف.ومبادئ العدالة والِا  ،ةالدولي القانونية ؤالاعراف لوائحلوأالانظمة 

ــــــــــــــــــــي متابعــــــــــــــــــــةالحريــــــــــــــــــــة ٔالاكاديميــــــــــــــــــــة  
ً
، وجماعيــــــــــــــــــــا

ً
ن فرديــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــي حريــــــــــــــــــــة ٔالاعضــــــــــــــــــــاء ٔالاكــــــــــــــــــــاديمي ــــــــــــــــــــ ٕالانجــــــــــــــــــــاز  : " ، ياملعر

ــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــاخ  وتطــــــــــــــــــويره دون معوقــــــــــــــــــات أو قيــــــــــــــــــود، ــــــــــــــــــي التعلــــــــــــــــــيم ال يمكــــــــــــــــــن التمتــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــورة كاملــــــــــــــــــة إال  والحــــــــــــــــــق 

ي مــــــــــــــــــــن اجــــــــــــــــــــل التمتــــــــــــــــــــع بجميــــــــــــــــــــع حقــــــــــــــــــــوق ٕالانســــــــــــــــــــان  الحريــــــــــــــــــــة ٔالاكاديميــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــتقالل مؤسســــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــا

 ".وتطور ٔالافراد والشعوب 

ــــــــــــــــــــــــاج أيـــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــاليب أو وســــــــــــــــــــــــائل  :  "ســـــــــــــــــــــــوء الســــــــــــــــــــــــلوك ٔالاكــــــــــــــــــــــــاديمي ــــــــــــــــــــــــ ان إن ســـــــــــــــــــــــوء الســــــــــــــــــــــــلوك ٔالاكـــــــــــــــــــــــاديم يع

 عــــــــــــــــــــــن  خروجــــــــــــــــــــــا أو  ،عــــــــــــــــــــــدم ٔالامانــــــــــــــــــــــة بقصـــــــــــــــــــــــد تحقيــــــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــــــافع أو امتيــــــــــــــــــــــازات أكاديميــــــــــــــــــــــة،  مخادعــــــــــــــــــــــة أو 
َ
عــــــــــــــــــــــراف الا

ا".    الجامعية املعمول 

امـــــــــــــــــات املهنيــــــــــــــــة والعلميـــــــــــــــــة للباحـــــــــــــــــث اتضـــــــــــــــــارب املصـــــــــــــــــ هــــــــــــــــو ": تضــــــــــــــــارب املصـــــــــــــــــالح لح الشخصــــــــــــــــية الخاصـــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الال

ـــــــــــــــــى نتـــــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــث.  ـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــؤثر ع تطلـــــــــــــــــب الجامعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أي باحـــــــــــــــــث ٕالاعـــــــــــــــــالن عـــــــــــــــــن أي تضــــــــــــــــــارب ولـــــــــــــــــذلك وال

ى نتائج البحث تمصالح قد    كانت شخصية أو مالية أو اجتماعية". سواءً ؤثر ع
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ي الانســــــــــــــــاني  : "حقــــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــة ــ تحمــــــــــــــــ ٕالانتــــــــــــــــاج الفكــــــــــــــــري والابــــــــــــــــدا ــــــــــــــ  ــــــــــــــــي مجموعــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــوق ال
ً
أيــــــــــــــــا

ــ عنـــــــــــــــه، مـــــــــــــــادام هـــــــــــــــذا ٕالانتـــــــــــــــاج يتضـــــــــــــــم ـــــــــــــ خولـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا ين قـــــــــــــــدرا معينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الابتكـــــــــــــــار، كـــــــــــــــان نوعـــــــــــــــه، ووســـــــــــــــيلة التعب

وفقـــــــــــــــــــا لألنظمـــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــة ؤالاعـــــــــــــــــــراف الجامعيـــــــــــــــــــة والاتفاقيـــــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــــة ، وعـــــــــــــــــــدم  والاســـــــــــــــــــتفادة منـــــــــــــــــــه ةتـــــــــــــــــــيحمال

 التعرض له من قبل الغ دون إذن مسبق منه". 

ـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد أعضـــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــة العضـــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدريس ٔالانشـــــــــــــــــطة الخارجيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ يقـــــــــــــــــوم  : "ٔالانشـــــــــــــــــطة املهنيـــــــــــــــــة ال

ي مقابـــــــــــــــــل أجـــــــــــــــــر، كالعمـــــــــــــــــل   تشـــــــــــــــــار مسالتـــــــــــــــــدريس خـــــــــــــــــارج الحـــــــــــــــــرم الجـــــــــــــــــام
ً
لـــــــــــــــــدى الجهـــــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــــة أو الشـــــــــــــــــركات  ا

 ".  خطيا الجامعة بذلك إبالغعمال ذات الطبيعة املهنية، مع ضرورة الخاصة أو غ ذلك من ٔالا 

ـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــكل ٔالاذى ماضـــــــــــــــــــررٍ  حـــــــــــــــــــدوث يـــــــــــــــــــةاحتمالمـــــــــــــــــــزيج مركـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــى : "يـــــــــــــــــــةخـــــــــــــــــــاطر البحثامل ، وقـــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــون ع

ي   ".أو البي الاقتصادي و أالنف أو الجسدي أو الضرر الاجتما

ء ذو قيمـــــــــــــــــــه إيجابيـــــــــــــــــــة، تتعلـــــــــــــــــــق بالصـــــــــــــــــــحة ـــــــــــــــــــى : "يـــــــــــــــــــةائـــــــــــــــــــد البحثو فال ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــزيج مركـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن احتمـــــــــــــــــــال وجـــــــــــــــــــود 

ى شكل منفعة نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو اقتصاد   ية ".والرفاهية، وقد تكون ع

ـــــــــــــــــأى : "أقـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــرر متوقـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن البحثيـــــــــــــــــةالحـــــــــــــــــد ٔالادنـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن املخاطر  ـــــــــــــــــى البشـــــــــــــــــر أم  ،مشـــــــــــــــــروع بح ســـــــــــــــــواء ع

  الحيوانات أم البيئة". 

  

 العلمي البحث أهداف

 ،جديــــــــــــــــدة حقــــــــــــــــائق واســــــــــــــــتخالص،املشكالت وحــــــــــــــــل،والتنبؤ ،الوصــــــــــــــــف العلمــــــــــــــــ البحــــــــــــــــث أهــــــــــــــــدافمــــــــــــــــن  إن    

او  .ٕالانسانية املعرفة وتطوير ،والتحكم والضبط  :م

ناستنباط     .املختلفة شاكلامل مع والتعامل الفهم ي تساعد امةع مبادئ و ونظريات قوان

 .حل مشاكل املجتمع 

 .شائع خطأ حيصحت أو ما ملشكلٍه  حال ضعو  ما، حقيقٍة  إظهار 
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 .ى ابحاث تطبيقية وتوظيفها واستثمارها علميةالبحاث انتاج املعرفه من الا  

 .ونشرهانقل اوتبادل املعرفة  

 

   العلمي البحث أهمية

  : للباحث

ى الاعتماد لباحثل يتيح   .نفسه ع

ـــــــــــــــى يدربـــــــــــــــه  والجد، ويكـــــــــــــــو  ع ـــــــــــــــى مجـــــــــــــــال  هحـــــــــــــــدث مـــــــــــــــا توصـــــــــــــــل اليـــــــــــــــأب وطيـــــــــــــــدة عالقـــــــــــــــة لـــــــــــــــه ن الصـــــــــــــــ العلـــــــــــــــم 

 .التخصص

ى باإلطالع له يسمح  ا ٔالافضل واختيار املناهج مختلف ع  .م

 .وٕالانضباط ، والسلوك ، التفك حيث من مختلفة شخصيةمنه  يجعل 

ى يدربه   .العمل ي ونظام ونزاهة بموضوعية املواضيع معالجة ع

ي   .العلم البحث و العلم أخالقيات يعوده ع

 . بالنفس الثقةيعلمه الدقة و  

  :للمجتمع

ي الثقافة ونشر املجتمعات تطوير ي يساهم   . والو

 .والاجتماعية الاقتصادية الرفاهية لتحقيق ٔالاساسية الدعامة يعت 

 . عليه املتقدمة الدول  ولذلك تعتمد  فأك أك بالواقع ارتبط كلما البحث أهمية تزداد 

بويــــــــــــــــــة والتعليميــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــحية والسياســــــــــــــــــية الاقتصــــــــــــــــــادية املشــــــــــــــــــكالت حــــــــــــــــــل  الظواهر وال  وتفســــــــــــــــــ

 . ا والتنبؤ الطبيعية

 .ٕالانساني الفكر اليه توصل ما اخر تسجيل 
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  العلمي البحث خصائصبعض 

ــــــــــــــــ :ملوضــــــــــــــــوعيةا ي بشــــــــــــــــكل تنفيــــــــــــــــذها تــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــ قــــــــــــــــد البحــــــــــــــــث خطــــــــــــــــوات تكــــــــــــــــون  ان تع  ولــــــــــــــــيس موضــــــــــــــــو

، وبعيدا  شخ ى النتائج تؤثرال  الشخصية الاهواءو شاعرامل عنمتح   .البحثية ع

ـــ : الاختبـــار وقابليـــة الدقـــة  لهـــا يتـــوفر وأن للبحـــث الظـــاهرة خاضـــعة أو املشـــكلة تكـــون  بـــأن ذلـــك يع

ـــى معلومـــات مـــن املصـــادر هـــذه تحويـــه مـــا تكـــون  ، وأن املختلفـــة املعلومـــات مصـــادر مـــن العديـــد  قـــدر ع

 .الدقة والصحة من كاف

ــــــــى نفــــــــس الحصــــــــول  يمكــــــــن انــــــــهأي  :النتــــــــائج تكــــــــرار إمكانيــــــــة ــا النتــــــــائج ع  العلميــــــــه املنهجيــــــــة بأتبــــــــاع تقريبــــــ

 .والظروف الشروط نفس وتحت مره اخرى  نفسها

ـــــــــي التبســـــــــيط :والاختصـــــــــار التبســـــــــيط  أهميـــــــــة لألقـــــــــل ثـــــــــم لألهـــــــــم املتسلســـــــــل والتنـــــــــاول  املعالجـــــــــة املنطقـــــــــي 

ى ذلك يؤثر ال بحيث  .تعميمها وإمكانية البحث دقة نتائج ع

 بشـــكل هفـــاهدا وتحـــدد وراء اجرائـــه مـــن هـــدف أو غايـــة العلمـــ للبحـــث يكـــون  ان : هـــدف أو غايـــة تحقيـــق

  .ودقيق واضح

ةومواقـــــــف  بحـــــــاالت التنبـــــــؤ  ـــــــي الحقـــــــا البحـــــــث نتـــــــائج اســـــــتخدام :نبـــــــؤوالت التعمـــــــيم  البحـــــــث فنتـــــــائج .مشـــــــا

ى قدال العلمـــــــــــــ ـــــــــــــا واســـــــــــــتخدامها الاســـــــــــــتفادة مجـــــــــــــاالتتقتصـــــــــــــرع  تمتـــــــــــــد قـــــــــــــد بـــــــــــــل حاليـــــــــــــة معالجةمشـــــــــــــكلةـــــــــــــي  م

ى  .وقوعها قبل والحاالت من الظواهر بالعديد التنبؤ إ

  

 العلمي البحث خالقياتأ عن عامة مفاهيم

 العلمي البحث بأخالقيات املقصود

امــــــــــــــــات الواجبــــــــــــــــات وكــــــــــــــــذلك والقــــــــــــــــيم يحــــــــــــــــدداملبادئ مصــــــــــــــــطلح ــــــــــــــــ والال ــــــــــــــــي ال م أن ينب ــــــــــــــــ  ٕالانســــــــــــــــان، ــــــــــــــــا يل

م أن يجب ال السلوكية املعاي من مجموعة ي مهنة أي فأخالقيات ا: املهنة صاحب ا يل   وم
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ة ته مناسًبا الباحث به يقوم الذي العمل يكون  أن : يجبالعلمي البحث أهليةو  الخ   وتدريبه لخ

ة تكـــــــــــــــون  أن دون  العلـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم ألي بحـــــــــــــــث ـــــــــــــــي نفســـــــــــــــه إقحـــــــــــــــام وعـــــــــــــــدم ـــــــــــــــ  بـــــــــــــــذلك والدرايـــــــــــــــة لديـــــــــــــــه الخ

 .التخصص

ــــى : يجــــبالصــــو العلــــم  ســــعةو الصــــدق  ــ أن الباحــــث ع ــ ــــى بحثــــه يب  تكــــون  وأن وعمــــال قــــوال الصــــدق ع

ــا يكـــون  وأن صـــادقه بحثـــه نتـــائج ى أنو  ينقلـــه فيمـــا أميًنـ ـــى أنو  ثقافتـــه واتســـاع علمـــه لتنميـــة يســـ  يتح

 .وسعة الصدر بالص

 تصـــــــــــــــــــاعد وتعيـــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــردود للبحـــــــــــــــــــث ل: الشخصـــــــــــــــــــيةاملنفعلةأؤالانفعاليةتجعٕالانفعـــــــــــــــــــال البعـــــــــــــــــــدعن

ي منتظم بشكل التفك  .وم

 بمناقشـــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــوم وأن بحثـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــي وموضـــــــــــــــــوعًيا منصـــــــــــــــــًفا يكـــــــــــــــــون  أن علىالباحـــــــــــــــــث :واملوضـــــــــــــــــوعية ٕالانصـــــــــــــــــاف

ى للوصول  العلمية بالحجة ؤالادلة خصمه  .الحقيقة إ

ـــــــــــــــــي :العلمـــــــــــــــــي التواضـــــــــــــــــع ن آفـــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــة الحيـــــــــــــــــاة التك ى والبحثـــــــــــــــــالعلم البـــــــــــــــــاحث  أن الباحــــــــــــــــــث لـــــــــــــــــذاع

   .نقدلل متقبلة متواضعة علمية يتصف بشخصية

ى الباحث يتحول  فال العلم البحث كتابة ي الهادف النقد : إعمالالهادف النقد   .فقط ناقد إ

ام ــــــــــــ ــــــــــــي لــــــــــــدى امللكيةالفكريــــــــــــة اح ه مــــــــــــا الباحــــــــــــث ينســــــــــــب فــــــــــــال  العلميــــــــــــة ٔالامانــــــــــــة مظــــــــــــاهر  مــــــــــــن ٓالاخــــــــــــرين: و ــــــــــــ  لغ

ن صاحب أن عليه بل لنفسه  .الرأي ذلك يب

ـــــــــــــــى :ؤالافكـــــــــــــــار التأثرباألشـــــــــــــــخاص عـــــــــــــــدم ـــــــــــــــى النظـــــــــــــــر  دون  الفكـــــــــــــــرة مـــــــــــــــع يتعامـــــــــــــــل أن الباحـــــــــــــــث ع هـــــــــــــــا إ  أو تأث

ا  .ا نطق أو أيدها قد فالن أن ملجرد فكرة أو لتأييد رأي يندفع كأن شعبي

ي وي وعدم التسرع : ألنٓالاخرين آراء نقل الدقة ى سل مردود له ٓالاخرين آراء نقل ي ال  .البحث ع
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ــــــــــــ لخطــــــــــــر  نفســــــــــــه الباحــــــــــــث : اليعــــــــــــرضالســــــــــــالمة ــــــــــــي، كمــــــــــــ أو  جســــــــــــدي أو  نف ــــــــــــى أن عليــــــــــــه أن اأخال  يحــــــــــــافظ ع

ن سالمة دف  .البحث ي املس

ن هويــــــــــــــة حمايــــــــــــــة ــــــــــــــا : ويقصــــــــــــــدســــــــــــــريةاملعلومات دف ــــــــــــــى يعمــــــــــــــل فــــــــــــــال  ٔالاوقــــــــــــــات كــــــــــــــل ــــــــــــــي بالبحــــــــــــــث املســــــــــــــ  ع

م  .الاخرين لدى أسرارهم عن الكشف أو كشف هوي

ــــــــــــــــي املوافقــــــــــــــــة: ــــــــــــــــى الباحــــــــــــــــث يحصــــــــــــــــل أن و ةبحثــــــــــــــــه خــــــــــــــــالل معهــــــــــــــــم العمــــــــــــــــل يــــــــــــــــود مــــــــــــــــن موافقــــــــــــــــة ع وإخبــــــــــــــــارهم  ف

 .بذلك

ــــــــــــــــــــىٕالانســــــــــــــــــــحاب ن أن يــــــــــــــــــــدرك أن الباحــــــــــــــــــــث : ع دف ن يكونــــــــــــــــــــون  مــــــــــــــــــــا غالًبــــــــــــــــــــا بالبحــــــــــــــــــــث املســــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــق  لهــــــــــــــــــــم متطــــــــــــــــــــوع

 .وقت أي ي الدراسة من الانسحاب

ـــىالرقمـــي التســـجيل  دون  ديويـــف تســـجيل أو أصـــوات تســـجيل أو صـــوًرا بالتقـــاط اليقـــوم أن الباحـــث : ع

ن دف  .بعده وليس البحث ي الشروع قبل املوافقة تكون  وأن بالبحث موافقة املس

ـــى املرجعيـــة التغذيـــة ن يعطـــي أن الباحـــث : ع دف ن بحثـــه عـــن فكـــًرة بالبحـــث املســـ  منـــه الهـــدف لهـــم ويبـــ

ن استفادة و  دف   .للبحث ٕالايجابية النتائج من املس

ىاملزيف ٔالامل ن مع صادقا يكون  أن الباحث : ع دف م امال فال بالبحث املس  .يعط

ن ــــــــــــــم : ويقصــــــــــــــدشــــــــــــــعورٓالاخرين مراعــــــــــــــاة دف ــــــــــــــم بالبحــــــــــــــث، املســــــــــــــ ــــــــــــــ  أل زاميــــــــــــــةأو للشــــــــــــــعور  عرضــــــــــــــة أك  باإل

ى القدرة عدم أو املرض أو السن ك الاستسالم بسبب  .التعب أو الفهم ع

ــــــــــــىاملواقــــــــــــف اســــــــــــتغالل عــــــــــــدم  يفســــــــــــر أو  يحــــــــــــرف بحيــــــــــــث بحثــــــــــــه، لصــــــــــــالح املواقــــــــــــف اليســــــــــــتغل أن الباحــــــــــــث : ع

ن دف ى الوصول  محاوال بالبحث مقوله املس   .بحثه تخدم نتائج إ

ن اســـــــــــــتفادة دف ن البحـــــــــــــث نتـــــــــــــائج الباحـــــــــــــث يقـــــــــــــدم أن : يجـــــــــــــبالبحـــــــــــــث مـــــــــــــن املســـــــــــــ دف  يفيـــــــــــــدهم بمـــــــــــــا للمســـــــــــــ

م مقابل ع إلجراء ي خدما م البحوث الت ن عل دف   .كمس
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 اعلمي مشرفا بوصفه الاستاذ اخالقيات

ن العالقــــــــــــــــــــــه يحكــــــــــــــــــــــم ن اللــــــــــــــــــــــوائح قبــــــــــــــــــــــل الجامعيــــــــــــــــــــــه الطالــــــــــــــــــــــب الاخــــــــــــــــــــــالقو  املشــــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــــــ  وتتمثــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه والقــــــــــــــــــــــوان

ي فيما الاخالق  :ي

ن املخلـــــــــــــص هالتوجيــــــــــــ   فائـــــــــــــدهلــــــــــــه  اصـــــــــــــيال  موضـــــــــــــوعا يكـــــــــــــون  انبــــــــــــ البحـــــــــــــث موضـــــــــــــوع أختيـــــــــــــار ــــــــــــي  ؤالامـــــــــــــ

 .ذلك قبل تكراره عدم من يتم التاكد نوا علميه

ي البح العمل تفعيل   .فيه واملشاركه الجما

ى الباحث قدرة من التأكد   .ٔالاستاذ إشراف تحت هببحث القيام ع

 .هتسخ  ي الطالب ىع له منحت ال سلطته الاستاذ لستغي ال  

 .او مشروعات بحوث او واجبات من به يكلفهم فيما السليم التوجيه طالبه وجه ٔالاستاذ ي 

ي الطالب دريبت  ا والاستعداد ونتائجه وتحليالته بحثه ةمسئولي تحمل ع  .للدفاع ع

ي املستمر التاكيد    .ةوالسري ةالعلمية الامان ع

 .الطالب ي العلم الباحث سمات تنميه 

 .العلم البحث اصول  او املنهج ي طالبه مع اون عدم ال 

اض باملناقشهالسماح   ا املتعارف الداب الحديث وتبعا البناء الحوار اصول  وفق والاع  .عل

ن العدل   .الاخر دون  باحدهمعدم ٔالاهتمام و  الطالب ب

ــــــــــــــــــي النمــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــي املســــــــــــــــــاهمة إزاء الخلقيــــــــــــــــــة بمســــــــــــــــــئوليته لخــــــــــــــــــالالا  عــــــــــــــــــدم  للطالــــــــــــــــــب  والخلقــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــليم املعر

از  مــــــــــــــن خــــــــــــــالل ــــــــــــــ  جلســــــــــــــات ــــــــــــــي أو  البحــــــــــــــث أثنــــــــــــــاء قدراتــــــــــــــه ســــــــــــــواء وتســــــــــــــفيه تــــــــــــــهإهان أو  هإذاللــــــــــــــ و أه اب

 .للرسائل العلنية املناقشة

ام   .ةالفكري ةامللكي بحقوق  التام الال
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ي بحث لعمل للباحث الذهبيه الوصايا  اخال

 . امينا كن 

 .عادال كن 

 .النافع العلم اعمل 

 .القواعد اتبع ثم اعرف 

ن تكسر ال   .القصوى  الحاجه عند إال القوان

 .فتوقف ستتنازل  انك اعتقدت اذاو  ٔالاسئله اسأل 

ي غ انه اعتقدت اذا   .فتوقف اخال

 .فتحرى  متأكد غ انك اعتقدت اذا 

  

  وواجباتحقوق  الباحثون:

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــى مجـــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــم العوامـــــــــــــــــل لإلبـــــــــــــــــداع  نلبـــــــــــــــــاحثل الكاملـــــــــــــــــةالحريـــــــــــــــــة ٔالاكاديميـــــــــــــــــة  ولهـــــــــــــــــم 

  ذلك : 

ـــــــــــــــــــي اختيـــــــــــــــــــار موضـــــــــــــــــــوع   ـــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــار سياســـــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــــة ؤالانظمـــــــــــــــــــة واللـــــــــــــــــــوائح الحريـــــــــــــــــــة  البحـــــــــــــــــــث، وتمويلـــــــــــــــــــه 

ا   .املعمول 

م.  ى املعلومات املطلوبة ألبحا ي الوصول إ    الحرية املسؤولة 

ن للمشــــــــــــــــــــــــروع وبمــــــــــــــــــــــــا ال يمــــــــــــــــــــــــس أمــــــــــــــــــــــــن  أحقيــــــــــــــــــــــــة   م دون أخــــــــــــــــــــــــذ موافقــــــــــــــــــــــــة املمــــــــــــــــــــــــول نشــــــــــــــــــــــــر نتــــــــــــــــــــــــائج بحــــــــــــــــــــــــو

  ومصلحة البالد.

ى يجب ٔالامور ال  ن ا القيام الجامعة ع   :تجاه الباحث
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ــــــــــــــــــى يقــــــــــــــــــع  ائو ومســــــــــــــــــ الجامعــــــــــــــــــة ع  جميــــــــــــــــــع تمتــــــــــــــــــع يضــــــــــــــــــمن والطــــــــــــــــــالب ٔالاكــــــــــــــــــاديم املجتمــــــــــــــــــع تجــــــــــــــــــاه واجــــــــــــــــــب ل

ن ــ مـــــــــــــــاديبحريــــــــــــــــات اكاديميـــــــــــــــة ودعــــــــــــــــم  يــــــــــــــــةبحث أنشـــــــــــــــطة ــــــــــــــــي املشـــــــــــــــارك ــــــــــــــ ــــــــــــــــي ،يســــــــــــــــهل لهــــــــــــــــم الابـــــــــــــــداع البح  و

ى يجب ذلك تحقيق سبيل ي بما القيام الجامعة ع    :ي

ى املشرف أو  الرئي الباحث مشاركة   .مناسبةبحثية  بيئة توف  ي البحث ع

ـــــــــــــــــى البحثيـــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــرق  حـــــــــــــــــث   والاطـــــــــــــــــالع العمـــــــــــــــــل، تقيـــــــــــــــــيم أجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ومنـــــــــــــــــتظم دوري بشـــــــــــــــــكل الاجتمـــــــــــــــــاع ع

ى ذة العقباتالبحا تواجه قد ال والعقبات التقدم، مدى ع ن وإخطار الجامعة    .ث

ا ال البحثية ألعمالل حماية امللكية الفكرية    .إنجازها ي يشاركون  أو  ينتجو

م أو  إشرافهم بأن يشعرون الذين للطالب إضافية فرص خلق    .كاف غ  تدري

ـــــــــــــــــــ الباحـــــــــــــــــــث حـــــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــــى املشـــــــــــــــــــرف أو  الرئي ـــــــــــــــــــى ، للطـــــــــــــــــــالب الحســـــــــــــــــــنة القـــــــــــــــــــدوة يكـــــــــــــــــــون  أن ع  املســـــــــــــــــــاواة وع

م   .تمي أي دون  بي

ى الحفاظ  ى ع   .يةالبحث جودة ممكنة اثناء العملية معاي  أع

 قبـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــواء ، العلمـــــــــــــــــــ للبحـــــــــــــــــــث ٔالاخالقيـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــيمالطـــــــــــــــــــالب عـــــــــــــــــــن  لجميـــــــــــــــــــع للتـــــــــــــــــــدريب برنـــــــــــــــــــامج اعـــــــــــــــــــداد 

ن لـــــــــــــــــــدى القـــــــــــــــــــيم هـــــــــــــــــــذه تعزيـــــــــــــــــــز  أجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن العليـــــــــــــــــــا الدراســـــــــــــــــــات مرحلـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــي أو  التخـــــــــــــــــــرج ـــــــــــــــــــى  البـــــــــــــــــــاحث وع

ي بما القيامالجامعة    :ي

ــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــرص  ــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــادرين ليكونــــــــــــــــــــوا وتــــــــــــــــــــأهيلهم بــــــــــــــــــــالبحوث، الخاصــــــــــــــــــــة لألخالقيــــــــــــــــــــات الطــــــــــــــــــــالب إدراك ع  ع

م املتعلقة ٔالاخالقية القيم مع التعامل   .املنشورة ونتائجها بأبحا

ن تدريبيـــــــــــــــــــــــــــــة دورات تقــــــــــــــــــــــــــــديم   ؤالامـــــــــــــــــــــــــــــان العلمـــــــــــــــــــــــــــــ البحــــــــــــــــــــــــــــث بأخالقيـــــــــــــــــــــــــــــات تتعلـــــــــــــــــــــــــــــق للطـــــــــــــــــــــــــــــالب والبــــــــــــــــــــــــــــاحث

  .الحيوي 

ن العلم البحث أخالقيات مبادئ نشر     .واملجتمع الاكاديم الطالب ب

  .التدريبية البيئة ي ٔالاخالقية بالقيم املتعلقة القضايا مناقشة حرية توف  
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  : ةث العلميو أثناء إجراء البح الباحثون  هأن يراعييجب  ما 

ـــــــــــــــــــــــــيحاجـــــــــــــــــــــــــات ومشـــــــــــــــــــــــــاكل املجتمـــــــــــــــــــــــــع  إدراك  م تلـــــــــــــــــــــــــك  املح ـــــــــــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــــــــــو ي، بحيـــــــــــــــــــــــــث ترا واملجتمـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــدو

ا. ي حلها وتنمي  الحاجات واملشاكل لتسهم 

ما  يةاملخاطر البحثو تقدير الفوائد   نوتحديد وقت زم مواملوازنة بي  اء البحوث. إل ع

ــــــــــــــــــي معاملــــــــــــــــــة أفــــــــــــــــــراد   ــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــدل وٕالانصــــــــــــــــــاف  مؤسســــــــــــــــــات املجتمــــــــــــــــــع  والاهتمــــــــــــــــــام بمشــــــــــــــــــاركة ،الفريــــــــــــــــــق البح

ي الاستفادة من نتائجها ي ٔالابحاث وحقها   .املدني 

ــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــة  عــــــــــــــــــــدم  ــــــــــــــــــــى تقلــــــــــــــــــــيص حجــــــــــــــــــــم ٔالاضــــــــــــــــــــرار  ، والعمــــــــــــــــــــل ع ن بالبحــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــ ٕالاضــــــــــــــــــــرار باملشــــــــــــــــــــارك

 وقوعها.

ـــــــــــــي جميـــــــــــــع مراحـــــــــــــل إعـــــــــــــداد البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــ وح  ـــــــــــــاء منـــــــــــــه، املوضـــــــــــــوعية  يرافـــــــــــــق ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن  مـــــــــــــع مـــــــــــــاـــــــــــــ الان

. ي البحث العلم  تقارير ونتائج ونشرها ضمن املنهج املتبع 

ـــــــــــــــــــــــي تأصــــــــــــــــــــــيل ٔالابحـــــــــــــــــــــــاث، والدقــــــــــــــــــــــة   وتطبيــــــــــــــــــــــق معـــــــــــــــــــــــاي املنهجيـــــــــــــــــــــــة ٔالامانـــــــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــــــة ودقـــــــــــــــــــــــة الاقتبــــــــــــــــــــــاس 

ي إعداد البحث وتقديمه للنشر.   العلمية 

 ةاملمنوحــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــلطةإســــــــــــــــــاءة اســــــــــــــــــتخدام  و أــــــــــــــــــي تحقيــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــافع شخصــــــــــــــــــية،  املواقــــــــــــــــــفســــــــــــــــــتغالل إعــــــــــــــــــدم  

ــــــــــــــــى حســــــــــــــــاب الــــــــــــــــبعض ٓالاخــــــــــــــــر  ن ع مــــــــــــــــع  ــــــــــــــــدف مــــــــــــــــنح خــــــــــــــــدمات، أو فــــــــــــــــرص، أو تســــــــــــــــهيالت لــــــــــــــــبعض البــــــــــــــــاحث

ــــــــــــــــــى إجــــــــــــــــــراء البحــــــــــــــــــث، أو ضــــــــــــــــــرورة  ن نتائجــــــــــــــــــهاتخــــــــــــــــــاذ التــــــــــــــــــداب الالزمــــــــــــــــــة ملنــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــأث ذلــــــــــــــــــك ع ، أو املشــــــــــــــــــارك

 فيه.

ــــــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــــوق   ن و  املحافظــــــــــــــــــــة ع اطر خــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أى ملحمــــــــــــــــــــاي مراعــــــــــــــــــــاة قواعــــــــــــــــــــد ٔالامــــــــــــــــــــن والســــــــــــــــــــالمةالبــــــــــــــــــــاحث

 .محتملة
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ن، والحــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــع البــــــــــــــــــــــاحث ام باالتفاقيــــــــــــــــــــــات والعقــــــــــــــــــــــود امل ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى تنفيــــــــــــــــــــــذها بكــــــــــــــــــــــل أمانــــــــــــــــــــــة الال رص ع

ام ٔالانظمــــــــــــــــــــــة وإخــــــــــــــــــــــالص ــــــــــــــــــــــ القانونيــــــــــــــــــــــة ؤالاعــــــــــــــــــــــراف الجامعيــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــــــــــة  لقواعــــــــــــــــــــــدوا، واح

 .املتعلقة بالبحث العلم

ى املجالت العلمية    العامليةقواعد واجراءات نشر البحوث 

ن الجامعـــــــــــــــــــــات املصـــــــــــــــــــــرية     ـــــــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــو اصـــــــــــــــــــــبح ٔالاتجـــــــــــــــــــــاة الســـــــــــــــــــــائد بـــــــــــــــــــــ ن ع م  تشـــــــــــــــــــــجيع البـــــــــــــــــــــاحث ابحـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــى، ومـــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــم قامـــــــــــــــــــت الجامعـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــ لل ـــــــــــــــــــى املجـــــــــــــــــــالت والـــــــــــــــــــدوريات العامليـــــــــــــــــــة كشـــــــــــــــــــرط اسا العلميـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــى  م  ن الــــــــــــــــذين قــــــــــــــــاموا بنشــــــــــــــــر ابحــــــــــــــــا بوضــــــــــــــــع سياســــــــــــــــات واليــــــــــــــــات لصــــــــــــــــرف املكافــــــــــــــــأت التشــــــــــــــــجيعية للبــــــــــــــــاحث

للنشـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــالم  مكافـــــــــــــــــــــأة  الت عامليـــــــــــــــــــــة ومســـــــــــــــــــــاعدة اعضـــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــدريس بوضـــــــــــــــــــــعدوريـــــــــــــــــــــات أو مجـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــى اســــــــــــــــاس  ــــــــــــــــا البحــــــــــــــــث املقــــــــــــــــدم كــــــــــــــــل ب املــــــــــــــــؤثر الخــــــــــــــــاصالعامــــــــــــــــل تحــــــــــــــــدد ع مجلــــــــــــــــة علميــــــــــــــــة عامليــــــــــــــــة يصــــــــــــــــدر 

ــــــــــــــــــــــى أن يكــــــــــــــــــــــون البحــــــــــــــــــــــث املنشــــــــــــــــــــــور موضــــــــــــــــــــــحا بــــــــــــــــــــــ عضــــــــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــــــــة  (اســــــــــــــــــــــم همــــــــــــــــــــــن عضــــــــــــــــــــــوهيئة التــــــــــــــــــــــدريس ع

   ).الجامعةــ الكلية ـ  هالتدريس ــ القسم العلم التابع ل

حيــــــــــــــــــث يقــــــــــــــــــوم العضــــــــــــــــــو ٔالاول مقــــــــــــــــــدم  الجامعــــــــــــــــــة،يــــــــــــــــــتم الصــــــــــــــــــرف لعضــــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس مــــــــــــــــــن داخــــــــــــــــــل و  

ـــــــــــــــــــا  االبحـــــــــــــــــــث بموافـــــــــــــــــــاة ٔالادارة العامـــــــــــــــــــة للبحـــــــــــــــــــوث العلميـــــــــــــــــــة بالجامعـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــابع لهـــــــــــــــــــا باســـــــــــــــــــتمارة موضـــــــــــــــــــح

لعلميـــــــــــــة أســـــــــــــم املجلـــــــــــــة ااجـــــــــــــراءات تنفيـــــــــــــذ البحـــــــــــــث ــــــــــــــ تحليـــــــــــــل النتـــــــــــــائج ــــــــــــــ كتابـــــــــــــة البحـــــــــــــث ـــــــــــــــ  البحـــــــــــــث،فكـــــــــــــرة 

ـــــــــــــــــــى ودار النشـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــى البحـــــــــــــــــــث ع ن   .خاصـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــذلكســـــــــــــــــــتمارة إويـــــــــــــــــــتم توقيـــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــماء الســـــــــــــــــــادة املشـــــــــــــــــــارك

ن اختيــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــدوريات  ــــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــــاحث ــــــــــــــــــــــى املجــــــــــــــــــــــالت والــــــــــــــــــــــدوريات العامليــــــــــــــــــــــة يجــــــــــــــــــــــب ع وبالنســــــــــــــــــــــبة للنشــــــــــــــــــــــر 

ا.  ا الشروط العلمية للنشر  ا واملوثقة وال لد ف    العلمية العاملية املع

  العلمية: ى هذة املجالتهم قواعد النشر أ 

ن الباحث واملؤسسة املكلفة بالنشر  التعاقد   ب
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ا أن تســـــــــــــــــــمح للباحـــــــــــــــــــث بنشـــــــــــــــــــر ابحاثـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــس موضـــــــــــــــــــوعية مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأ  هأن يقـــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــذا التعاقـــــــــــــــــــد ع

ــا للشــــــــــــــــروط  ــــــــــــــــى النشــــــــــــــــر العــــــــــــــــالم ومــــــــــــــــن اهمهــــــــــــــــا أن : ( يكــــــــــــــــون البحــــــــــــــــث مبتكــــــــــــــــرا وذو  العلميــــــــــــــــةوفقــــــــــــــ املتبعــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا ، مكتـــــــــــــــــوب باللغــــــــــــــــــة ٔالاجنبيــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــليمة دون  هاصـــــــــــــــــالة ، يرا ٔالاصـــــــــــــــــول العلميــــــــــــــــــة املتعــــــــــــــــــارف عل

ايـــــــــــــــــــــة اخطـــــــــــــــــــــاء لغويـــــــــــــــــــــة أو مطبعيـــــــــــــــــــــة أو امالئيـــــــــــــــــــــة ووفقـــــــــــــــــــــا لنظـــــــــــــــــــــام كتابـــــــــــــــــــــة ٔالابحـــــــــــــــــــــاث ٔالاجنبيـــــــــــــــــــــة املتعـــــــــــــــــــــارف 

ــــــــــــــــ ،  ــــــــــــــــا لكــــــــــــــــل بلــــــــــــــــد اجن  هتتــــــــــــــــوافر بالبحــــــــــــــــث الضــــــــــــــــوابط واخالقيــــــــــــــــات البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ وتمتــــــــــــــــاز هــــــــــــــــذوأن عل

ــــــــــــــــا تخضــــــــــــــــع للتحكــــــــــــــــيم ــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو يتمتــــــــــــــــع بالســــــــــــــــرية والــــــــــــــــذى يمكــــــــــــــــن امــــــــــــــــا قبولهــــــــــــــــا أو  ٔالابحــــــــــــــــاث بأ ى ع الــــــــــــــــدو

ائيا اح باجراء بعض التعديالت أو رفضها    . اق

م بزيـــــــــــــــــادة  هؤالاتجـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــتالف تخصصـــــــــــــــــا ن ع ـــــــــــــــــى النشـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــالم ســـــــــــــــــوف يفـــــــــــــــــتح املجـــــــــــــــــال للبـــــــــــــــــاحث ا

ــــــــــــــــــــى اتبــــــــــــــــــــاع قواعــــــــــــــــــــد واخالقيــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى ٔالابحــــــــــــــــــــاث ٔالاجنبيــــــــــــــــــــة ، والحــــــــــــــــــــرص ع ،  ٔالاطــــــــــــــــــــالع ع

ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــذة املجــــــــــــــــــــالت العلميــــــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــــــة ، ممــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــؤدى ا ــالة ٔالابحــــــــــــــــــــاث املقدمــــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــــر  وضــــــــــــــــــــمان أصــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــى مختلـــــــــــــــــف التخصصـــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــة  ن  ن البـــــــــــــــــاحث ـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــ ى ومعر احـــــــــــــــــداث حـــــــــــــــــراك فكـــــــــــــــــرى عـــــــــــــــــالم وثقـــــــــــــــــا

ا املختلفة ى جودة العملية التعليمية بجوان   . ، وانعكاس ذلك ع
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 الثانيالباب 

 والبيئة املجتمعخدمة  الباحثون و 

 

الشــــــــــــــــــــك أن بنــــــــــــــــــــاء مجتمــــــــــــــــــــع املعرفــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــد اليــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن أولويــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــالم املتحضــــــــــــــــــــر بكــــــــــــــــــــل جوانبــــــــــــــــــــه وأبعــــــــــــــــــــاده ، 

ــــــــــــــــ الــــــــــــــــذىالبحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ هــــــــــــــــو و  ــــــــــــــــا و  .بكــــــــــــــــل أشــــــــــــــــكاله وصــــــــــــــــورهمجتمــــــــــــــــع املعرفــــــــــــــــة  يب ــــــــــــــــ ترتكــــــــــــــــز عل هــــــــــــــــو النــــــــــــــــواة ال

ـــــــــــــــــى  ــا للحصـــــــــــــــــول ع ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــى فوائـــــــــــــــــد ممكنـــــــــــــــــةبلـــــــــــــــــدان العـــــــــــــــــالم  وتتســـــــــــــــــابق فيمـــــــــــــــــا بي ــا أع ـــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــدول  دفـــــــــــــــــع، ممـــــــــــــــ  ا

 
ّ
ــــــــــــــــــــــي خدمــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــم والعلمــــــــــــــــــــــاء ورصــــــــــــــــــــــد ٔالامــــــــــــــــــــــوال الالزمــــــــــــــــــــــة للدراســــــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــــــتسخ ـر جميــــــــــــــــــــــع ٕالامكانيــــــــــــــــــــــات املتاحــــــــــــــــــــــة 

  ، وال يمكن تحقيقها بما يأتي: اقتصاديا واجتماعيا وسياسياوالبحوث ال يمكن لها أن ترتقي 

 السكان.توف املراكز العلمية والبحثية والجامعات بما يتناسب مع عدد  

ـــــــــــــي النـــــــــــــاتج القـــــــــــــومي ينفـــــــــــــق وفـــــــــــــق خطـــــــــــــة مدروســـــــــــــة   انيـــــــــــــة الالزمـــــــــــــة لهـــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــالل رصـــــــــــــد مبلـــــــــــــغ  تـــــــــــــوف امل

 الســـــــــــــــــــــــتمرارية الجامعـــــــــــــــــــــــات
ً
ـــــــــــــــــــــــي عملهـــــــــــــــــــــــا أوال واســـــــــــــــــــــــتحداث مراكـــــــــــــــــــــــز  واملراكـــــــــــــــــــــــز البحثيـــــــــــــــــــــــة ومعـــــــــــــــــــــــدة مســـــــــــــــــــــــبقا

ي.  وجامعات جديدة تواكب التطور العلم والتكنولو

ثيــــــــــــــــــة لتغطيــــــــــــــــــة نفقــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــوف مبــــــــــــــــــالغ ســــــــــــــــــنوية للجامعــــــــــــــــــات واملراكــــــــــــــــــز البح 

ن واللــــــــــــــــــوازم املعــــــــــــــــــدة للبحــــــــــــــــــث ومراكــــــــــــــــــز التعلــــــــــــــــــيم املســــــــــــــــــتمر والــــــــــــــــــدورات وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأنه أن  البــــــــــــــــــاحث

ي . ن الكم والنو ض بالبحث من الجانب  ي

ي عملية البحث والتطوير.  ات الداخلية والخارجية   الاستعانة بالخ

ا أن تســـــــــــــــــــهم تشـــــــــــــــــــجيع  ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــي تحقيـــــــــــــــــــق الرفاهيـــــــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــــــــع وتزويـــــــــــــــــــده بنتـــــــــــــــــــائج  البحـــــــــــــــــــوث ال

 .ال بدورها يكون لها فوائد إجتماعية وإقتصادية وإنسانية البحوث واملعلومات

ــــــــــــــــــــــدد البيئــــــــــــــــــــــة، أو  الســــــــــــــــــــــالمة مــــــــــــــــــــــنوالاحتياطــــــــــــــــــــــات الالزمــــــــــــــــــــــة لضــــــــــــــــــــــمان  التــــــــــــــــــــــداب اتخـــــــــــــــــــــاذ   ــــــــــــــــــــــ  املخــــــــــــــــــــــاطر ال

ـــــــــــــــــــــــ ــ يشـــــــــــــــــــــــتمل ف ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي الحالـــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــى املجتمـــــــــــــــــــــــع، أو البشـــــــــــــــــــــــر، أو الحيوانـــــــــــــــــــــــات ، و ا البحـــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــ ع
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وســـــــــــــــــــــــــــــات أو الكائنـــــــــــــــــــــــــــــات الدقيقـــــــــــــــــــــــــــــة أو النباتـــــــــــــــــــــــــــــات أو الحيوانـــــــــــــــــــــــــــــات، فيجـــــــــــــــــــــــــــــب أن تكـــــــــــــــــــــــــــــون ٔالاهـــــــــــــــــــــــــــــداف  الف

ـــــــــــــــــي اتخـــــــــــــــــاذ كـــــــــــــــــل ٕالاجـــــــــــــــــراءات الالزمـــــــــــــــــة لتـــــــــــــــــوف املســـــــــــــــــتوى املطلـــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــالمة  ، وينب
ً
رة أخالقيـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ م

 لألحياء وحماية البيئة والبشر والكائنات الحية ٔالاخرى.

ــــــــــــــــي اتخــــــــــــــــاذ ٕالا   ــــــــــــــــي جــــــــــــــــودة البحــــــــــــــــوث، واملمارســــــــــــــــة ٔالاخالقيــــــــــــــــة للجامعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــق  جــــــــــــــــراءات الالزمــــــــــــــــة للتــــــــــــــــدقيق 

 عن الجوانب املالية للبحوث.
ً
 لإلجراءات البحثية املتبعة فضال

  

 ال مكـــــــــــــــان للمصـــــــــــــــالح ؤالاهـــــــــــــــواء الشخصـــــــــــــــية فيـــــــــــــــه، ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تحقيـــــــــــــــق هـــــــــــــــذه 
ً
 ســـــــــــــــاميا

ً
البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــ عمـــــــــــــــال

ي: ام بما ي  ٔالاهداف يجب الال

ـــــــــــــــــى نتـــــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــات ضـــــــــــــــــمن إطـــــــــــــــــار   م الجامعـــــــــــــــــة بإتاحـــــــــــــــــة الفرصـــــــــــــــــة للجميـــــــــــــــــع لالطـــــــــــــــــالع ع ـــــــــــــــــ تل

ى معزم محدد وبطريقة مسؤولة  ي البحوث من البشر. الحفاظ ع ن   حقوق املشارك

ــــــــــــــــ مــــــــــــــــن   ن لألبحــــــــــــــــاث التــــــــــــــــدخل أو القيــــــــــــــــام بــــــــــــــــأي عمــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ٔالاعمــــــــــــــــال ال ال يحــــــــــــــــق للمســــــــــــــــتفيدين أو املمــــــــــــــــول

ا أ دد سالمة شأ  .وأمان تنفيذ البحوثن 

ي آخــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــــــرف انتبـــــــــــــــــــــاههم عــــــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــار م البـــــــــــــــــــــاحثون بعــــــــــــــــــــــدم ممارســـــــــــــــــــــة أي نشــــــــــــــــــــــاط م ـــــــــــــــــــــ يل

م  امـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــم أن يحـــــــــــــــــــــــــــافظوا ع م ٔالاساســـــــــــــــــــــــــــية تجـــــــــــــــــــــــــــاه الجامعـــــــــــــــــــــــــــة، كمـــــــــــــــــــــــــــا ينب مســــــــــــــــــــــــــؤوليا

ي، كما نصت عليه اللوائح ؤالانظمة بالجامعة. ي الحرم الجام  ٔالاكاديمية واملهنية 

ن   ــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــك املرافــــــــــــــــــــق واملعلومــــــــــــــــــــات واملعــــــــــــــــــــدات، وال يجــــــــــــــــــــوز للبــــــــــــــــــــاحث اســــــــــــــــــــتخدام مــــــــــــــــــــوارد الجامعــــــــــــــــــــة، بمــــــــــــــــــــا 

ن اســــــــــــــــتخدام مــــــــــــــــوارد الجامعــــــــــــــــة ألي غــــــــــــــــرض آخــــــــــــــــر خــــــــــــــــالف مــــــــــــــــا تــــــــــــــــم الاتفــــــــــــــــاق عليــــــــــــــــه، إال إذا  يحــــــــــــــــق للبــــــــــــــــاحث

ـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــوائح  ـــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــو املنصـــــــــــــــــــوص عليـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــى إذن مســـــــــــــــــــبق مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل الجامعـــــــــــــــــــة ع تـــــــــــــــــــم الحصـــــــــــــــــــول ع

 وأنظمة الجامعة.
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ن ٕالافصـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــاحث ـــــــــــــــــــــ تمـــــــــــــــــــــت يجـــــــــــــــــــــب ع اعـــــــــــــــــــــات والاكتشـــــــــــــــــــــافات ال ح والكشـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــــع الاخ

اعـــــــــــــــــات وفقـــــــــــــــــا لسياســـــــــــــــــة  ـــــــــــــــــي التعامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع ملكيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الاخ ـــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــة، كمـــــــــــــــــا ينب م  أثنـــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــدم

ي الفوائد أو العوائد املكتسبة. ي مشاركة الجامعة  ن الحق  ع  الجامعة، وللمخ

ـــــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــــة ٕالابـــــــــــــــــــالغ عـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــة اتفاقـــــــــــــــــــات اس  ن  ـــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــاحث تشـــــــــــــــــــارية أو أعمـــــــــــــــــــال مؤسســـــــــــــــــــية  يجـــــــــــــــــــب ع

ن هـــــــــــــــذه  ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــــــات بـــــــــــــــ خارجيـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم أو ألي مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد أســـــــــــــــرهم، قبـــــــــــــــل أن تـــــــــــــــتم املوافقـــــــــــــــة ع

ــــــــــــــــى إذن  .املؤسســــــــــــــــات والجامعــــــــــــــــة ــــــــــــــــي مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــاالت ســــــــــــــــوف يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــروري الحصــــــــــــــــول ع و

تيبات املق  ي عقد هذه الاتفاقيات أو ال  
ً
 حة.رسم من قبل الجامعة قبل امل قدما

ــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــوء الســــــــــــــــــــلوك ٔالاكــــــــــــــــــــاديم داخــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــدخل  الابتعــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــرفات ؤالاســــــــــــــــــــاليب ال

ي الجامعة ، و  ىالبيئة البحثية  ي:  ع ى وجه الخصوص تجنب ما ي  الباحث ع

ي البحث عدم  ن  اف بجهود املتعاون ى ذلك. وتقديم الشكر الاع   الالئق ع

ى حقوق إ  .ستغالل املعلومات أو الاستيالء ع   امللكية الفكرية املقررة للغ

 للقـــــــــــــــيم ٔالاكاديميـــــــــــــــة  
ً
ــ املصـــــــــــــــرح بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نتـــــــــــــــائج البحـــــــــــــــوث الســـــــــــــــرية، ممـــــــــــــــا يشـــــــــــــــكل تجـــــــــــــــاوزا ـــــــــــــ الاســـــــــــــــتخدام غ

  ؤالاعراف العلمية.

   املكاســـــــــــــــــــب الشخصـــــــــــــــــــية عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق إســـــــــــــــــــاءة اســـــــــــــــــــتخدام ٔالامـــــــــــــــــــوال املخصصـــــــــــــــــــة ألغـــــــــــــــــــراض  الابتعـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــن 

 البحث.

ى حقوق ٔالافراد ٔالاساسية  الحفاظ  ناع  ي تنفيذ البحوث. ملشارك

ــــــــــــــــــي   ن يجــــــــــــــــــب ع م ٔالاكاديميــــــــــــــــــة، ممارســــــــــــــــــة النقــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــاحث ن كفــــــــــــــــــاء م لتطــــــــــــــــــوير وتحســــــــــــــــــ تكــــــــــــــــــريس طاقــــــــــــــــــا

م، الســــــــــــــــــــتخدام وتوســــــــــــــــــــيع ونشــــــــــــــــــــر املعرفــــــــــــــــــــة.  ــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــرارا عــــــــــــــــــــدم إســــــــــــــــــــاءة و الــــــــــــــــــــذاتي والانضــــــــــــــــــــباط والعــــــــــــــــــــدل 

ن لتحقيـــــــــــــــــــــــــق مكاســـــــــــــــــــــــــب شخصـــــــــــــــــــــــــية م  ،اســـــــــــــــــــــــــتخدام مـــــــــــــــــــــــــواقعهم كبـــــــــــــــــــــــــاحث ـــــــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــــــديم بحـــــــــــــــــــــــــو إضـــــــــــــــــــــــــافة إ

 .بأسلوب علم ومهنية عالية
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ام القواعــــــــــــــــــــــد املهنيــــــــــــــــــــــة للتخصصــــــــــــــــــــــات املهنيــــــــــــــــــــــة  العمــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــ بمبــــــــــــــــــــــادئ الصــــــــــــــــــــــدق ؤالامانــــــــــــــــــــــة والوضــــــــــــــــــــــوح واح

 املطروحة.

ــــــــــــــــــى نتــــــــــــــــــائج   ــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــميم وتنفيــــــــــــــــــذ البحــــــــــــــــــوث للحصــــــــــــــــــول ع اتبــــــــــــــــــاع الطــــــــــــــــــرق ؤالاســــــــــــــــــاليب العلميــــــــــــــــــة املتبعــــــــــــــــــة 

  صحيحة، وذات مصداقية.

ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن  ام حـــــــــــــــــق زمال ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي حريـــــــــــــــــة اختيـــــــــــــــــار ٔالاســـــــــــــــــاليب والنمـــــــــــــــــاذج والتقنيـــــــــــــــــات املناســـــــــــــــــبة  اح ن  البـــــــــــــــــاحث

م.   إلجراء أبحا

ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــــر املعوقـــــــــــــــــــات، بحيـــــــــــــــــــث يمكـــــــــــــــــــن إخضـــــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــــذه   ـــــــــــــــــــ توصـــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــاحثون إل نشـــــــــــــــــــر النتـــــــــــــــــــائج ال

ات  ـــــــــــــــــــى إمكانيــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــود تفســـــــــــــــــــ النتــــــــــــــــــائج للتقيـــــــــــــــــــيم، وتكــــــــــــــــــون متاحـــــــــــــــــــة للجمهــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــــرورة ٕالاشــــــــــــــــــارة إ

 أخرى بديلة.

ــــــــــــــــــى  ي بجديجــــــــــــــــــب ع ــــــــــــــــــي الجامعــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــ ن  ــــــــــــــــــى املجتمعــــــــــــــــــات  يــــــــــــــــــةالبــــــــــــــــــاحث ن إ ن املنتمــــــــــــــــــ ملســــــــــــــــــاعدة ودعــــــــــــــــــم البــــــــــــــــــاحث

املحليــــــــــــــــــة، وكــــــــــــــــــذلك الفئــــــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــــــة املحرومــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق تقــــــــــــــــــديم املعلومــــــــــــــــــات واملشــــــــــــــــــورة لهــــــــــــــــــم والتعــــــــــــــــــاون 

 آخــــــــــــــــر و  .معهــــــــــــــــم
ً
ــــــــــــــــي بحثــــــــــــــــه باحثــــــــــــــــا ك  ــــــــــــــــ يجــــــــــــــــوز للباحــــــــــــــــث أن يشــــــــــــــــ ، ســــــــــــــــواًء كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الجامعــــــــــــــــة نفســــــــــــــــها، أو او أك

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن   عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــلوكه وقراراتــــــــــــــــــه املتعلقــــــــــــــــــة باملشــــــــــــــــــاركة، ع
ً
ــــــــــــــــــى أن يكــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــئوال ال يعيــــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــــك أخارجهــــــــــــــــــا، ع

ــــــــــــــــــــــ كالبحــــــــــــــــــــــث  عملــــــــــــــــــــــه بالجامعــــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــــــــــي املجــــــــــــــــــــــال البح ــــــــــــــــــــــى التعــــــــــــــــــــــاون  ن تقتصــــــــــــــــــــــر ع إذا كانــــــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــــــاركة البــــــــــــــــــــــاحث

ام  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ، فيجـــــــــــــــــــــب الال ــــــــــــــــــــي التخطـــــــــــــــــــــيط للعمـــــــــــــــــــــل البح امليــــــــــــــــــــداني، أو التكليـــــــــــــــــــــف بجمـــــــــــــــــــــع البيانـــــــــــــــــــــات دون املشـــــــــــــــــــــاركة 

ي:  بما  ي

ام بالجدول الزم للبحث     .يةخطة البحثالوفق  لمالعالال

ـــــــــــــى خطـــــــــــــة   ـــــــــــــ قـــــــــــــد تـــــــــــــؤثر ع ٕالابـــــــــــــالغ عـــــــــــــن أيـــــــــــــة معلومـــــــــــــات إضـــــــــــــافية تـــــــــــــم جمعهـــــــــــــا أثنـــــــــــــاء العمـــــــــــــل امليـــــــــــــداني، وال

  س أو نتائج البحث.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــي   ــــــــــــــا الباحــــــــــــــث املشــــــــــــــارك الانســــــــــــــحاب مــــــــــــــن املشــــــــــــــاركة  ــــــــــــــ يرغــــــــــــــب ف ــــــــــــــي الحالــــــــــــــة ال تقــــــــــــــديم إشــــــــــــــعار خطــــــــــــــي 

ي اتفاقية الشراكة البحثيةالبحث، مع  ا  امات املحددة واملنصوص عل  .مراعاة الال

ـــــــــــــــــــي وضـــــــــــــــــــع خطـــــــــــــــــــة  إذا تجــــــــــــــــــاوز عمـــــــــــــــــــل الباحـــــــــــــــــــث البحــــــــــــــــــث امليـــــــــــــــــــداني أو جمـــــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــــات البحثيـــــــــــــــــــة بحيـــــــــــــــــــث شــــــــــــــــــارك 

نشر بعد ذلك
ُ
ي أي ورقة علمية ت اف بحقه ومساهمته   .البحث وتحليل البيانات، وجب الاع

ن  ـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــروط تـــــــــــــــــــوف املـــــــــــــــــــنح ، وٌيعـــــــــــــــــــد تحديـــــــــــــــــــد مكافـــــــــــــــــــأة البـــــــــــــــــــاحث ، أو  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي عقـــــــــــــــــــد املشـــــــــــــــــــروع  البح ن  واملشـــــــــــــــــــارك

، مــــــــــــــــع قيــــــــــــــــام مســــــــــــــــؤولية  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ هــــــــــــــــو املســــــــــــــــؤول املباشــــــــــــــــر عــــــــــــــــن ٕالادارة املاليــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــروع البح رئــــــــــــــــيس املشــــــــــــــــروع البح

ي هذا الصدد م  ، الذي قد يقع من جان ن عن ٕالاهمال والخطأ والتقص  .جميع الباحث

ــــــــــــــــــــ با م الفريــــــــــــــــــــق البح ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى املوافقــــــــــــــــــــة املطلوبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــات ذات العالقــــــــــــــــــــة لشــــــــــــــــــــراء املعــــــــــــــــــــدات يل لحصــــــــــــــــــــول ع

م أيضــــــــــــــــا بــــــــــــــــإبالغ الجامعــــــــــــــــة عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك، وتــــــــــــــــؤول ملكيــــــــــــــــة ٔالاجهــــــــــــــــزة للجامعــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ ؤالاجهــــــــــــــــزة البحثيــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــروع ، ويل

ى غ ذلك ي التعاقد ع اء املشروع، ما لم ينص   بعد ان

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ  يجـــــــــــــــــب أن تنفـــــــــــــــــق ٔالامـــــــــــــــــوال ضـــــــــــــــــمن حـــــــــــــــــدود العقـــــــــــــــــد أو املنحـــــــــــــــــة، و ح ال ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي املق أوجـــــــــــــــــه ٕالانفـــــــــــــــــاق املحـــــــــــــــــددة 

ن تعــــــــــــــــــــديل بعــــــــــــــــــــض البنــــــــــــــــــــود، بمــــــــــــــــــــا يتفــــــــــــــــــــق ومصــــــــــــــــــــلحة البحــــــــــــــــــــث، وذلــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــد  تمــــــــــــــــــــت إجازتــــــــــــــــــــه، ويمكــــــــــــــــــــن للبــــــــــــــــــــاحث

. ، وموافقة الجهة املمولة للمشروع البح ى لجنة أخالقيات البحث العلم    الرجوع إ

 

  السالمة والصحة املهنيةإجراءات عالقته ب و  البحث العلمى

ى املواقــــــــــــــــــع البحثيــــــــــــــــــةتخضــــــــــــــــــع  املهنيــــــــــــــــــة املتبعــــــــــــــــــة واملتعــــــــــــــــــارف الســــــــــــــــــالمة والصــــــــــــــــــحة ألحكــــــــــــــــــام  داخــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــرم الجــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــا عامليـــــــــــــــــــا،  أن تكـــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــالمة جـــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــن ثقافـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــالمة والصـــــــــــــــــــحة ســـــــــــــــــــباب نجـــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــرامج أوان مـــــــــــــــــــن عل

ا  ي: املؤسسة مع توفر نظام مساءلة فّعال لكافة املراتب الادارية ف ام بما ي ا الال  ويجب عل

تيب و بيئة العمل.  ن سالمة مواقع العمل من حيث النظافة و ال  تحس

ي سالمة املعدات وتوف الحمايات.  ن   التحس
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ن نظام التقارير ملختلف انواع الحوادث.   تحس

ن نظام ادارة سالمة   ن و تحس ن والزوار واملتعهدين .الباحث  العامل

ن املشــــــــــــــــــــــــارك  ن وأعضــــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــدريس والطــــــــــــــــــــــــالب الاهتمــــــــــــــــــــــــام بحمايــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــحة وســــــــــــــــــــــــالمة البــــــــــــــــــــــــاحث

ن.   واملوظف

ن بالبحث.   ن والعامل   ضمان توف بيئة عمل آمنة لجميع املشارك

ن وأعضــــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــــة   ن املشــــــــــــــــــــــــارك تقــــــــــــــــــــــــديم معلومــــــــــــــــــــــــات بشــــــــــــــــــــــــأن الســــــــــــــــــــــــالمة واملخــــــــــــــــــــــــاطر الصــــــــــــــــــــــــحية للبــــــــــــــــــــــــاحث

 التدريس والطالب.

ـــــــــــــــــــــدد   ـــــــــــــــــــــ  ن وأعضـــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــالمة والصـــــــــــــــــــــحة تحديـــــــــــــــــــــد املخـــــــــــــــــــــاطر ال هيئـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــدريس ، وحـــــــــــــــــــــث البـــــــــــــــــــــاحث

ــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم تقــــــــــــــــارير عــــــــــــــــن أيــــــــــــــــة مخــــــــــــــــاطر، كمــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب تقــــــــــــــــديم املعلومــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــة بتــــــــــــــــداب  والطــــــــــــــــالب ع

ن لكــــــــــــــــــل املتواجــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــالحرم  ــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــنجم عــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــروع معــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــالمة مــــــــــــــــــن املخــــــــــــــــــاطر البيئيــــــــــــــــــة ال

ى الجهات املختصه. ي واملجاورين له. ويحق للمتضررين التقدم بشكوى خطية إ   الجام

 عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرم الجامعـــــــــــــــــــة، لتقليـــــــــــــــــــل تخـــــــــــــــــــاذ تـــــــــــــــــــداب إ 
ً
الســـــــــــــــــــالمة املناســـــــــــــــــــبة إذا تـــــــــــــــــــم تنفيـــــــــــــــــــذ املشـــــــــــــــــــروع بعيـــــــــــــــــــدا

ن  ن وأعضـــــــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــدريس واملـــــــــــــــــــــــــوظف املخـــــــــــــــــــــــــاطر، وحمايـــــــــــــــــــــــــة أعضـــــــــــــــــــــــــاء الجامعـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــاحث

 واملحاضرين الزائرين والطالب واملجتمع.

 

  السالمة املهنية:و  الصحة املشاكل ال تعيق تطبيق أنشطةبعض 

  .السالمة والصحة املهنيةعدم توف متطلبات  

  .غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب التفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ٕالامكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ـــــــــــــــــــــــــــأمور الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة املهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ي بـــــــــــــــــــــــــــــــ   .نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
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اتيج   ية وطنية للسالمة والصحة املهنية.عدم وجود سياسة واضحة أو اس

ن الجهات املختلفة املعني  ي ب   .السالمة والصحة املهنيةة بأمور غياب التنسيق الكا

  فوائد تطبيق إجراءات ومتطلبات السالمة والصحة املهنية:

ى سالمة النفس ٕالانسانية العضوية والنفسية   .املحافظة ع

ى الدخل املادي واملعي   .زيادة ٕالانتاجيةو  الحفاظ ع

ي العمل والنشاطات    .البحثية استمرارية املشاركة 

ي     .اثناء اجراء البحوثتقليل الوقت املفقود 

 .تخفيض الكلفة املباشرة وغ املباشرة للحوادث  

ن  ى أفراد أصحاء ومنتج  .املحافظة ع

ى الخدمات العالجية   .تقليل العبء ع

ى الاقتصاد الوط وتنميته    .املحافظة ع

ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحة الجيــــــــــــــــدة وإجــــــــــــــــراءات الســــــــــــــــالمة مســــــــــــــــ ولية كــــــــــــــــل باحــــــــــــــــث أوعضــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريس ئتعــــــــــــــــد املحافظــــــــــــــــة ع

ي:  م الباحثون بما ي ي سبيل تحقيق ذلك يل ي الجامعة، و  
ً
 أو طالبا

ً
  أو موظفا عامال

الامتثـــــــــــــــــــــــال لألنظمـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــحية وآليـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــالمة املتبعـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــاإلدارات واملراكـــــــــــــــــــــــز البحثيـــــــــــــــــــــــة والعلميـــــــــــــــــــــــة  

  والصحية املختلفة بالجامعة. 

ئح الصـــــــــــــــــــــــــحية والبيئيـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــــــــن الدولـــــــــــــــــــــــــة أو أحـــــــــــــــــــــــــدى التعليمـــــــــــــــــــــــــات ؤالانظمـــــــــــــــــــــــــة واللـــــــــــــــــــــــــوا إتبـــــــــــــــــــــــــاع 

ا.  مؤسسا

امالا  امج املتعلقة بالوقاية منبا ل   الحوادث وٕالاصابات واملخاطر البحثية املختلفة. ل

  

  



  
 

 
 
 

 
24 

 
 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  الثالثالباب 

   البحوث مجال ى لالخالقيات القواعدالارشادية

ى  البحوث مجال ى لألخالقيات الارشادية القواعد   البشرع

 تتعلــــــــــــــــــق رئيســـــــــــــــــية مبـــــــــــــــــاديء لثالثـــــــــــــــــة وفقــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــرية دراســـــــــــــــــة لحـــــــــــــــــاالت املتضــــــــــــــــــمنه ٔالابحـــــــــــــــــاث جميـــــــــــــــــع تـــــــــــــــــتم أن يجـــــــــــــــــب

اماو  ، بـــــــــــــــــــآداب املهنـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــ  .الصـــــــــــــــــــحية املعرفـــــــــــــــــــة اثـــــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــــتم وأن والعـــــــــــــــــــدل واملنفعـــــــــــــــــــة ، ٔالاشـــــــــــــــــــخاص ح

ــــــــــــــــى ملمــــــــــــــــوس إيجــــــــــــــــابي أثــــــــــــــــر  لــــــــــــــــه يكــــــــــــــــون  وأن ن مســــــــــــــــتوى  ع  الصــــــــــــــــحية شــــــــــــــــكالتامل حــــــــــــــــل أو  الصــــــــــــــــحية الرعايــــــــــــــــة تحســــــــــــــــ

ا املتوقـــــــــــــــــــــع ٔالاضـــــــــــــــــــــرار  العلمـــــــــــــــــــــ البحـــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــن املرجـــــــــــــــــــــوة الفوائـــــــــــــــــــــد تفـــــــــــــــــــــوق  أن.   وأن.  املجتمـــــــــــــــــــــع أو  للمـــــــــــــــــــــريض حـــــــــــــــــــــدو

ر النبيلـــــــــــــــــــــة الغايـــــــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــــــون  وأال  ٔالاخـــــــــــــــــــــالق مبـــــــــــــــــــــادئ مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــلالع البحـــــــــــــــــــــث وســـــــــــــــــــــائل تتفـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  لوســـــــــــــــــــــيلة ام  غ

ــــــــــــــــــــــــي ٕالاطــــــــــــــــــــــــار  مــــــــــــــــــــــــع ومخرجاتــــــــــــــــــــــــه البحــــــــــــــــــــــــث فرضــــــــــــــــــــــــية تتعــــــــــــــــــــــــارض وأال  .أخالقيــــــــــــــــــــــــة  ٕالانســــــــــــــــــــــــان حمايــــــــــــــــــــــــة ومبــــــــــــــــــــــــادئ ٔالاخال

ي :  ..الذي يعيشون فيه واملجتمع ى الباحث مراعاة ما ي ي سبيل تحقيق ذلك يجب ع   و

أقـــــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــــورة إيجـــــــــــــــــــاد وســـــــــــــــــــائل أخـــــــــــــــــــرى بديلـــــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن  ذات الصـــــــــــــــــــلة والعينـــــــــــــــــــات جمـــــــــــــــــــع البيانـــــــــــــــــــات 

  .لتحقيق هذه املنافع

ـــــــــــــــــــــا،مراعـــــــــــــــــــــاة مشـــــــــــــــــــــاعر   ـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــتم إجـــــــــــــــــــــراء البحـــــــــــــــــــــث عل ـــــــــــــــــــــ عرضـــــــــــــــــــــة بالفئـــــــــــــــــــــة ٔالاوالاهتمـــــــــــــــــــــام  الفئـــــــــــــــــــــات ال ك

ن وذوي الاحتياجات الخاصة.لالستسال    م والخضوع، كاألطفال واملسن

ي أو اقتصـــــــــــــــــــــادي  ـــــــــــــــــــــ أو اجتمـــــــــــــــــــــا ن ضـــــــــــــــــــــد أي ضـــــــــــــــــــــرر جســـــــــــــــــــــدي أو نف معانـــــــــــــــــــــاة  ةأو أيـــــــــــــــــــــ ،حمايـــــــــــــــــــــة املشـــــــــــــــــــــارك

  محتملة.

  ، ــــــــــــــــ قــــــــــــــــد تــــــــــــــــنجم عــــــــــــــــن البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ ن مجمــــــــــــــــوع املنــــــــــــــــافع واملخــــــــــــــــاطر ال املوازنــــــــــــــــة الدقيقــــــــــــــــة والعادلــــــــــــــــة بــــــــــــــــ

ــــــــــــــــي حــــــــــــــــدود ضــــــــــــــــيقة فــــــــــــــــيمكإفــــــــــــــــ ن تجاوزهــــــــــــــــا مقابــــــــــــــــل مجمــــــــــــــــوع الفوائــــــــــــــــد املتوقعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ذا كانــــــــــــــــت املخــــــــــــــــاطر 

، دون أن يـــــــــــــــــــؤدي ذلـــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــي تحديـــــــــــــــــــد وتفـــــــــــــــــــادي ئو ن مســـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إعفـــــــــــــــــــاء الباحـــــــــــــــــــث إالبحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ ليته 

  هذه املخاطر قدر ٕالامكان.
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ا العلمية واملعرفية للمجتمع.    ذكر ٔالاسباب العلمية ألهمية الدراسة البحثية وفائد

م البحوثنسانية لألشخاص غ ٕالاعدم املعاملة     . الذين تجرى عل

ــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد تحقيــــــــــــــــق الهــــــــــــــــدف مــــــــــــــــن البحــــــــــــــــث، مــــــــــــــــع التأك  ــــــــــــــــ البــــــــــــــــد م ــــــــــــــــى د يــــــــــــــــيجــــــــــــــــب تقليــــــــــــــــل املخــــــــــــــــاطر ال أن ع

  .استخدام  البشر هو عنصر أسا إلجراء البحث

ــــــــــــــــى لجنــــــــــــــــة   ــــــــــــــــي ع ــــــــــــــــى البشــــــــــــــــر، ينب ــــــــــــــــا ضــــــــــــــــرر ع ة يــــــــــــــــنجم ع ــــــــــــــــ ــــــــــــــــى مخــــــــــــــــاطر كب عنــــــــــــــــدما تنطــــــــــــــــوي ٔالابحــــــــــــــــاث ع

  .إيضاح نسبة هذا الخطر وأسبابهث أخالقيات البحث العلم مطالبة الباح

ــــــــــــــــ الفئــــــــــــــــاتعنــــــــــــــــدما يــــــــــــــــتم إشــــــــــــــــراك   ــــــــــــــــي ٕالاشــــــــــــــــارة إ ، ينب ــــــــــــــــي مجــــــــــــــــاالت البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ  ى قابليــــــــــــــــةالضــــــــــــــــعيفة 

ي تلك ٔالابحاث وعدم استغاللهم.  م    تطبيق مشارك

ـــــــــــــــــممـــــــــــــــــن ع ةتـــــــــــــــــوف بيانـــــــــــــــــات ومعلومـــــــــــــــــات واضـــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــث بخصـــــــــــــــــوص املخـــــــــــــــــاطر املحتملـــــــــــــــــة  يســـــــــــــــــتعان 

ى إذن بالعلم. والفوائد املتوقعة، ألج ي إجراءات الحصول ع   ل استخدامها 

امعايـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــيم ٔالاخالقيـــــــــــــــــة ٕالانســـــــــــــــــانية،و ر   ـــــــــــــــــي  اح البحـــــــــــــــــوث العلميـــــــــــــــــة  أثنـــــــــــــــــاء إنجـــــــــــــــــاز الكرامـــــــــــــــــة ٕالانســـــــــــــــــانية 

  التطبيقية.

ي للمشــــــــــــــــــــــاركة فيــــــــــــــــــــــه،   ، والطــــــــــــــــــــــابع التطــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــ ن بدرجــــــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــل البح تبصــــــــــــــــــــــ املشــــــــــــــــــــــارك

ــــــــــــــــــــي قبــــــــــــــــــــول املشــــــــــــــــــــ ن كامــــــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــي أي وللمشــــــــــــــــــــارك اركة أو الــــــــــــــــــــرفض والانســــــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــــــن البحــــــــــــــــــــث، و

م  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى الباحــــــــــــــــــث أن يح ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يتلقونــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــالج، وع وقــــــــــــــــــت، دون أن يكــــــــــــــــــون لقــــــــــــــــــرارهم أي تــــــــــــــــــأث ع

ي املشاركة أو الانسحاب.    قرار الشخص 

م،  عــــــــــــــــــدم  ن، أو ممارســــــــــــــــــة التضــــــــــــــــــليل علــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــم املشــــــــــــــــــارك ــــــــــــــــــ  نإخفــــــــــــــــــاء املعلومــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن  لحــــــــــــــــــ الان

  البحث.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 ك ألشخاص محدودي الفهم أو ٕالادرابا تتعلقال حتياطات الا 

م الفرصـــــــــــــــــة والوقـــــــــــــــــت املالئـــــــــــــــــم ان ييلـــــــــــــــــزم الباحـــــــــــــــــث   ام وتقـــــــــــــــــدير، مـــــــــــــــــع إعطـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ تعامـــــــــــــــــل معهـــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــل اح

ي البحث موضوع الدراسة.  ي قبول املشاركة أو عدمها  م   لهم أو ألوليا

ـــــــــــــــــــــــم أو ال  ـــــــــــــــــــــــى املوافقـــــــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــــــبقة مـــــــــــــــــــــــن ذو ـــــــــــــــــــــــمحصـــــــــــــــــــــــول ع من الشـــــــــــــــــــــــرعي وكال  أو مـــــــــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــ

ي البحث.  للمشاركة 

ــــــــــــــــى معرفــــــــــــــــ الوكيــــــــــــــــليجــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــون   ي ع جيــــــــــــــــدة بوضــــــــــــــــع املشــــــــــــــــارك، وأن يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه الصــــــــــــــــالحية  ةالشــــــــــــــــر

ـــــــــــــــي التصـــــــــــــــرف نيابـــــــــــــــة عـــــــــــــــن املشـــــــــــــــارك ملراقبـــــــــــــــة البحـــــــــــــــث،  ـــــــــــــــى ســـــــــــــــحب املشـــــــــــــــارك لالشـــــــــــــــرعية   ع
ً
يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــادرا

ي أي وقت   .املشاركة ن الاستمرار فيه قد يضر بمصلحأ، إذا رأى شاء من البحث 

ام اســــــــــــــــــــــــتقاللي  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي البحــــــــــــــــــــــــث  ةاح ن  ــــــــــــــــــــــــي  يعــــــــــــــــــــــــداملشــــــــــــــــــــــــارك اف بحقهــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي لالع ٔالاســــــــــــــــــــــــاس ٔالاخال

      .الخصوصية

ــــــــــــــى الباحــــــــــــــث كســــــــــــــب ثقــــــــــــــة املشــــــــــــــارك وتعزيزهــــــــــــــا، والابتعــــــــــــــاد عــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه أن يــــــــــــــؤدي   يجــــــــــــــب ع

ا إ  ى زعزع

ي: ي هذا الجانب يلزم الباحث بما ي   و

ــــــــــــــــــى إذن مــــــــــــــــــن املشــــــــــــــــــارك بــــــــــــــــــذلك  ال يجــــــــــــــــــوز للباحــــــــــــــــــث تقاســــــــــــــــــم املعلومــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــع  ٓالاخــــــــــــــــــرين دون الحصــــــــــــــــــول ع

.  

ـــــــــــــــــــــ ال يرغـــــــــــــــــــــب املشـــــــــــــــــــــارك بعـــــــــــــــــــــدم قيـــــــــــــــــــــام الباحـــــــــــــــــــــث   تبليـــــــــــــــــــــغ الجهـــــــــــــــــــــات الرســـــــــــــــــــــمية باملعلومـــــــــــــــــــــات ؤالاســـــــــــــــــــــرار ال

ا.   بالتبليغ ع

ن أثنـــــــــــــــــاء إجـــــــــــــــــراء البحـــــــــــــــــث   ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن اعتبـــــــــــــــــاره معلومـــــــــــــــــات ســـــــــــــــــرية أو خاصـــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــارك املحافظـــــــــــــــــة ع

اء منه.    وبعد الان
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــــي الدولــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة لســــــــــــــــرية وحريــــــــــــــــة تــــــــــــــــداول املعلومــــــــــــــــاتاملعرفــــــــــــــــة الكاملــــــــــــــــة با  يتخــــــــــــــــذ و  ألنظمــــــــــــــــة املطبقــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــي تكنولوجيــــــــــــــــــا  ةلضــــــــــــــــــمان حمايــــــــــــــــــ ةخطــــــــــــــــــوات مناســــــــــــــــــب ــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــل التطــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــريع  املعلومــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــرية 

  املعلومات.

تطــــــــــــــــــــــــــــــوير أســــــــــــــــــــــــــــــاليب وممارســــــــــــــــــــــــــــــات مناســــــــــــــــــــــــــــــبة لجمــــــــــــــــــــــــــــــع وحفــــــــــــــــــــــــــــــظ واســــــــــــــــــــــــــــــتخدام البيانــــــــــــــــــــــــــــــات الشخصــــــــــــــــــــــــــــــية  

ـــــــــــــــ لـــــــــــــــو تـــــــــــــــم الكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــ قـــــــــــــــدمها املشـــــــــــــــاركون ح ن، وال يجـــــــــــــــوز الكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن البيانـــــــــــــــات ال للمشـــــــــــــــارك

ن، إال  ا.إهوية املشارك ى إفشا   ذا وافق املشارك ع

م   ـــــــــــــــــ جمعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــروع البحـــــــــــــــــث، وإعطـــــــــــــــــا ن باملعلومـــــــــــــــــات ال ملخـــــــــــــــــص عـــــــــــــــــن نتـــــــــــــــــائج تزويـــــــــــــــــد املشـــــــــــــــــارك

 البحث.

م عـــــــــــــــن البحـــــــــــــــث حـــــــــــــــاالت تعـــــــــــــــويض يـــــــــــــــتم قـــــــــــــــد  هـــــــــــــــا الســـــــــــــــفر  وتكـــــــــــــــاليف املفقـــــــــــــــودة مكاســـــــــــــــ  النفقـــــــــــــــات مـــــــــــــــن وغ

 يــــــــــــــتم وقــــــــــــــد. مجانيــــــــــــــة طبيــــــــــــــة خــــــــــــــدمات كــــــــــــــذلك يتلقــــــــــــــون  وقــــــــــــــد البحــــــــــــــث؛ ــــــــــــــى جــــــــــــــراء املشــــــــــــــاركة مــــــــــــــن ملــــــــــــــةحتامل

 مـــــــــــــــــــن مباشـــــــــــــــــــرة بفوائـــــــــــــــــــد يتمتعـــــــــــــــــــون  ال  الـــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــؤالء للحـــــــــــــــــــاالت، خاصـــــــــــــــــــة ماليـــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــالغ إعطـــــــــــــــــــاء أيًضـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــدال  مهتعويضـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــتم أو  البحـــــــــــــــــــــث، عمليـــــــــــــــــــــة ا املضـــــــــــــــــــــايقات ال  البحـــــــــــــــــــــث يتضـــــــــــــــــــــم

لك والوقـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــى ال  و . فيـــــــــــــــــــه املســـــــــــــــــــ ة املبـــــــــــــــــــالغ تكـــــــــــــــــــون  أال  ينب ـــــــــــــــــــ الطبيـــــــــــــــــــة  الخـــــــــــــــــــدمات تكـــــــــــــــــــون  وأال  جـــــــــــــــــــًدا كب

   التكاليف باهظة

  قواعد اجراء ٔالابحاث باستخدام حيوانات التجارب     

ـــــــــــــــــــــى  الجامعـــــــــــــــــــــات داخـــــــــــــــــــــل البحـــــــــــــــــــــث يجـــــــــــــــــــــرى   الحيـــــــــــــــــــــوان واختبـــــــــــــــــــــار  الحيـــــــــــــــــــــوان بعـــــــــــــــــــــد اجـــــــــــــــــــــراءات متعـــــــــــــــــــــددة لفحـــــــــــــــــــــصع

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــي. يكــــــــــــــــــون الهــــــــــــــــــدف الرئللبحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى معلومــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــن التجــــــــــــــــــارب ع حيوانــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــو الحصــــــــــــــــــول ع

ـــــــــــــــــــى الباحـــــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــــا، ويجـــــــــــــــــــب ع موثوقـــــــــــــــــــة ذات كفـــــــــــــــــــاءة علميـــــــــــــــــــة عاليـــــــــــــــــــة، ال يمكـــــــــــــــــــن تحقيقهـــــــــــــــــــا  دون وجـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــديل ع

ـــــــــــــــــــــي التجـــــــــــــــــــــارب العلميـــــــــــــــــــــة خطـــــــــــــــــــــة لتفصـــــــــــــــــــــيل طـــــــــــــــــــــرق البحـــــــــــــــــــــث والعمليـــــــــــــــــــــات، وضـــــــــــــــــــــع  عنـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــتخدام الحيوانـــــــــــــــــــــات 
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ــــــــــــــا ــــــــــــــ نجــــــــــــــاز الا  كــــــــــــــل . تقريبــــــــــــــاواســــــــــــــتخدام أقــــــــــــــل عــــــــــــــدد ممكــــــــــــــن م ــــــــــــــى يعتمــــــــــــــد العشــــــــــــــرين القــــــــــــــرن  ــــــــــــــي الط  اســــــــــــــتخدام ع

  ما. بطريقة الحيوانات

ى البحوث إجراء شروط  : الحيوان ع

ى العمل   .إليه وٕالاحسان بالحيوان بالرفق ٕالاسالمية املبادئ تحقيق ع

 .الطب تقدم عليه يب مهم لغرض البحوث اجراء عملية تكون  أن 

 العلميــــــــــــــــــــــة أو  التجريبيــــــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــــــائل بجميــــــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــــــ البحــــــــــــــــــــــث ألغــــــــــــــــــــــراض الحيــــــــــــــــــــــوان اســــــــــــــــــــــتخدام يجــــــــــــــــــــــوز  

  تسبب ال  ال
ً
 التجربة عليه تجرى  الذي للحيوان معتاد غ  أملا

 .ٕالامكان قدر  ملها جنبتي و  الحيوان يعذب أال  

 .ملالع الفضول  مجرد البحث قصد يكون  أال  

ــــــــــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــــــــــوان اســــــــــــــــــــــــــتخدام صــــــــــــــــــــــــــر تيق  ــــــــــــــــــــــــــ البحــــــــــــــــــــــــــوث ع  هــــــــــــــــــــــــــذا دون  أهــــــــــــــــــــــــــدافها تحقــــــــــــــــــــــــــق أن يمكــــــــــــــــــــــــــن ال  ال

 .الاستخدام

 .باالنقراض املهددة للحيوانات السل الاستخدام يحظر  

ـــــــــــــــــــــى الحصـــــــــــــــــــــول   ـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــإجراء التجـــــــــــــــــــــارب إذن ع  ـــــــــــــــــــــي املســـــــــــــــــــــئولة أو  املختصـــــــــــــــــــــة الجهـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــــــوان ع

   الجامعة

ى الباحث     ام بمراعاة ٔالامور التالية: لٔالايجب ع

ــــــــــــــــــــا   ــا يظهـــــــــــــــــــر عل ا لأللـــــــــــــــــــم، ملـــــــــــــــــ اف بحساســـــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى حيوانـــــــــــــــــــات التجـــــــــــــــــــارب، والاع الاهتمـــــــــــــــــــام باملحافظـــــــــــــــــــة ع

  من الاضطراب والخوف عندما تتذكر التجارب.

ـــــــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــــــوان بطريقـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــذرة وعلميـــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــب املعرفـــــــــــــــــــــة املتـــــــــــــــــــــوفرة عـــــــــــــــــــــن   التخطـــــــــــــــــــــيط ألي تجـــــــــــــــــــــارب ع

  طريقة علمية.كتابة منهج البحث ببمشكلة البحث 
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ــــــــــــــ انتخــــــــــــــاب الحيوانــــــــــــــات للتجــــــــــــــارب جــــــــــــــزء   يعت
ً
ــي ا  أساســــــــــــ

ً
ــــــــــــــي  ا مــــــــــــــن أجــــــــــــــل إنجــــــــــــــاح مــــــــــــــنهج الدراســــــــــــــة، كمــــــــــــــا ينب

ـــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــحة حيوانـــــــــــــــــــــات التجـــــــــــــــــــــارب ملعرفـــــــــــــــــــــة  ن  ــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــحيةمراجعــــــــــــــــــــة املتخصصـــــــــــــــــــــ قبـــــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــــوة  حال

ة من الانتخاب.   ٔالاخ

ــــــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــــــد انتخــــــــــــــــــــــــاب الحيــــــــــــــــــــــــوان   لــــــــــــــــــــــــة ة والحايالصــــــــــــــــــــــــح ةالناحيــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــن لتجربــــــــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــــــــــا ان نفحصــــــــــــــــــــــــه يرا

ها. ات الوراثية وغ   وال يجوز أي تحوير وراثي للحيوانات. امليكروبية واملم

ـــــــــــــــــــيوضـــــــــــــــــــع التجـــــــــــــــــــارب املعمليـــــــــــــــــــة   خيـــــــــــــــــــار أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخدام حيوانـــــــــــــــــــات ك خـــــــــــــــــــارج جســـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــائن ال

ز نتــــــــــــــــائج مســــــــــــــــاوية، أو نتــــــــــــــــائج أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتخدام  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ يمكــــــــــــــــن أن ت التجــــــــــــــــارب إذا أمكــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك، وال

  الحيوانات. 

ـــــــــــــــــــــــ تناســـــــــــــــــــــــلها،   ـــــــــــــــــــــــى الحيوانـــــــــــــــــــــــات املعرضـــــــــــــــــــــــة لالنقـــــــــــــــــــــــراض، إال بغـــــــــــــــــــــــرض تكث ال يجـــــــــــــــــــــــوز إجـــــــــــــــــــــــراء التجـــــــــــــــــــــــارب ع

ـــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــاة  املوافقـــــــــــــــــةوبعـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــا للحفـــــــــــــــــاظ ع القانونيـــــــــــــــــة، وبمـــــــــــــــــا يتوافـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــع ٔالانظمـــــــــــــــــة املعمـــــــــــــــــول 

ن حيوانات ال تنتم لنفس النوع. البيئية الفطرية.   كما ال يجوز إجراء أي تلقيح ب

  أثناء التجارب تحت رعاية طبيب بيطري أو مؤهل مختص. الاهتمام بالحيوانات 

الاهتمــــــــــــــــــــــــام بمســــــــــــــــــــــــكن الحيــــــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــاء والغــــــــــــــــــــــــذاء والنظافــــــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــــــوم والــــــــــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــــــــــن  

، مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل تفـــــــــــــــــــــادي ٔالامـــــــــــــــــــــراض وٕالاصـــــــــــــــــــــابات والازدحـــــــــــــــــــــام والضـــــــــــــــــــــغوط الرعايـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــحيةالفضـــــــــــــــــــــالت و 

  والعدوى من الطفيليات الخارجية والداخلية.

ــــــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــاعات الــــــــــــــــــــدوام الرســــــــــــــــــــمية تحــــــــــــــــــــت رعايــــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــــتم العنايــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــال  حيوان بشــــــــــــــــــــكل يــــــــــــــــــــومي ح

ا  ايــــــــــــــــــة ٔالاســــــــــــــــــبوع وٕالاجــــــــــــــــــازات، لضــــــــــــــــــمان ســــــــــــــــــالم ة عطلــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــ ن، متضــــــــــــــــــمنة ف ــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــع ي بمــــــــــــــــــامــــــــــــــــــؤهل تما

  متطلبات البحث.

ـــــــــــــــــــــي بيئـــــــــــــــــــــة ٔالاقفـــــــــــــــــــــاص أو الحظـــــــــــــــــــــائر حســـــــــــــــــــــب املتعـــــــــــــــــــــارف عليـــــــــــــــــــــه، ومراعـــــــــــــــــــــاة وضـــــــــــــــــــــع احتياجـــــــــــــــــــــات   الـــــــــــــــــــــتحكم 

  الحيوان من الحياة الاجتماعية.
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 وذلــــــــــــــــكطريقــــــــــــــــة التجــــــــــــــــارب،  عــــــــــــــــنأو تقليــــــــــــــــل القلــــــــــــــــق والتــــــــــــــــوتر والخــــــــــــــــوف، والــــــــــــــــذي يمكــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــنجم  تجنــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــوان. ب ـــــــــــــــــ تطـــــــــــــــــرأ ع ـــــــــــــــــي الجانـــــــــــــــــب ٔالا  مراعـــــــــــــــــاةيجـــــــــــــــــب كمـــــــــــــــــا مالحظـــــــــــــــــة العالمـــــــــــــــــات ٕالاكلينيكيـــــــــــــــــة ال خال

  .ي ذلك الوازع الديو 

ن مــــــــــــــــــــــع الحيوانــــــــــــــــــــــات  تــــــــــــــــــــــدريب  ــــــــــــــــــــــى كيفيــــــــــــــــــــــة التعامــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــعاملتعــــــــــــــــــــــامل ، أو الحيوانــــــــــــــــــــــات بشــــــــــــــــــــــكل ســــــــــــــــــــــليم ع

  ستعانة بمن هو مؤهل لذلك.الا 

ـــــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــــارب إذا كـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــم   يـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــدم إعـــــــــــــــــــادة اســـــــــــــــــــتخدام الحيوانـــــــــــــــــــات املخ ينب

  استخدامها من قبل، ويستث من ذلك الحيوانات ال استخدمت بشكل طفيف.

ــــــــــــــى   ــــــــــــــ قــــــــــــــادر ع ــــــــــــــي التجــــــــــــــارب العلميــــــــــــــة غ ــــــــــــــا الحيــــــــــــــوان الــــــــــــــذي تــــــــــــــم اســــــــــــــتخدامه  ــ يصــــــــــــــبح ف ــــــــــــ ــــــــــــــي الحالــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــــــ ال يمكـــــــــــــــــــن إيقافهـــــــــــــــــــا، أو فقدانـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــبعض ٔالا  عضـــــــــــــــــــاء الحيويـــــــــــــــــــة أو الحيـــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــــــبب ٓالاالم الشـــــــــــــــــــديدة ال

 
ً
ـــــــــــــ ذلـــــــــــــك ، فيجـــــــــــــب قتلـــــــــــــه بطريقـــــــــــــة رحيمـــــــــــــة يـــــــــــــتم مـــــــــــــن خاللهـــــــــــــا تخـــــــــــــديره تخـــــــــــــديرا كـــــــــــــامال مـــــــــــــن أجـــــــــــــل وضـــــــــــــع  غ

ديد ، يتم  ا تعرض الحيوان لل ي الحالة ال يثبت ف  .لبحثا إيقافحدا ملعاناته، و

م الفريق  ي :يل ى الحيوان بما ي   البح عند إجراء البحوث ع

 .إليه وٕالاحسان بالحيوان بالرفق املتعلقة الشرعية ٔالاحكام -١ 

ى التجريبية املمارسات تضبط ال العلمية ؤالاعراف املبادئ -٢  .الحيوانات ع

ى الحصول  -٣ ى البحث إلجراء تؤهله املحلية اللجنة من رخصة ع  .الحيوان ع

ى الحصول  -٤  .البحث ي للشروع املحلية اللجنة موافقة ع

ـــــــــــــــــــى الاقتصـــــــــــــــــــار  -٥  ٔالالـــــــــــــــــــم أو  الضـــــــــــــــــــرر  وتقلـــــــــــــــــــيص البحـــــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــــداف يحقـــــــــــــــــــق بمـــــــــــــــــــا الحيوانـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدد أقـــــــــــــــــــل ع

 .ٕالامكان قدر  ا يلحق أن يمكن الذي

ــــــــــــــــــــى تزيــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه، املرجــــــــــــــــــــوة واملنفعــــــــــــــــــــة للبحــــــــــــــــــــث، املتوقعــــــــــــــــــــة النتــــــــــــــــــــائج تكــــــــــــــــــــون  أن مراعــــــــــــــــــــاة -٦  ؤالاضــــــــــــــــــــرار  ٔالاخطــــــــــــــــــــار  ع

  بالبيئة أو  البحث عليه ُيجرى  الذي بالحيوان تلحق أن يمكن ال املحتملة
ً
 .عموما
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  .ومقبولة سليمة وتجريبية علمية ألسس خاضعة العملية املمارسة تكون  أن -٧

ــــــــــــــــــي إجــــــــــــــــــراء . ٨ ــــــــــــــــــي  ن للتعامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع الحيــــــــــــــــــوان، مــــــــــــــــــع التقيــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاملنهج ٔالاخال ــــــــــــــــــى ٔالاشــــــــــــــــــخاص املــــــــــــــــــؤهل الاقتصــــــــــــــــــار ع

ى الحيوان.  البحث ع

 الرابعالباب 

  بالجامعة اخالقيات البحث العلمى تفعيل

    -تفعيال الليات أخالقيات البحث العلم بالجامعة تقوم الجامعة باألتي:

 .اهواعمال اومتابعة فعالي ةبالجامعخالقيات البحث العلم أل وضع برنامج  

ى تسهيل مهامها ةبالجامعتكوين لجنة اخالقيات البحث العلم     .والعمل ع

  :اخالقيات البحث العلمى لجنةأهداف 

قواعـــــــــــــــــــــد ليتعـــــــــــــــــــــارض مـــــــــــــــــــــع ا ال مـــــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــ اخالوضـــــــــــــــــــــع وتطبيـــــــــــــــــــــق سياســـــــــــــــــــــات وقواعـــــــــــــــــــــد  

  .الدولية والقومية

ن بتطبيق قواعد  ىمتابعة مد  ام الباحث   .خالقيات البحث العلمأإل

  .اعمالهاجامعة ومتابعة بحث العلم بجميع كليات الالإنشاء لجان اخالقيات  

عضـــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدريس أخالقيـــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــ للســـــــــــــــــادة أوضـــــــــــــــــع سياســـــــــــــــــة توعيـــــــــــــــــة ونشـــــــــــــــــر ثقافـــــــــــــــــة  

م والفئات املساعدة وطلبة الدراسات العليا وتدريب مستمر ألعضاء اللجنة   .ومعاون

خالقيــــــــــــــــــــــات أمســــــــــــــــــــــاعدة الجهــــــــــــــــــــــات ٕالاداريــــــــــــــــــــــة وإبــــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــــرأي بالنســــــــــــــــــــــبة للشــــــــــــــــــــــكاوي املقدمــــــــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــــــــوص  

  .ا للسيد أ.د/ رئيس الجامعةالبحث العلم ورفعه

ـــــــــــــــــــــيأالتعـــــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــــع لجـــــــــــــــــــــان   والـــــــــــــــــــــدول  ةالعربيمصـــــــــــــــــــــر  ةجمهوريـــــــــــــــــــــ خالقيـــــــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــ املنـــــــــــــــــــــاظرة 

ي التسجيل الدوالعربية ؤالا  اف العالم بتلك اللجنة ىجنبية والحصول ع   .ؤالاع

  خالقيات البحث العلمى : ــأتشكيل لجان 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــــــي لجنــــــــــــــــــة أخالقيــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــ أل تعــــــــــــــــــرض البحــــــــــــــــــوث العلميــــــــــــــــــة واملشــــــــــــــــــروعات  ســــــــــــــــــتبيان مــــــــــــــــــدي البحثيــــــــــــــــــة ع

  .خالقيات البحث العلمأموافقة البحث ملبادئ و 

ا عامة يجبشروط  ام    -:ــ العلمى البحث أخالقيات لجان ي تشكيل الال

ــــــــــــــــي    ان تنشــــــــــــــــأ 
ُ
ن واللــــــــــــــــوائح وقــــــــــــــــيم املجتمــــــــــــــــع الــــــــــــــــطــــــــــــــــر الارشــــــــــــــــادية ٔالا الا ــا للقــــــــــــــــوان  ذيخالقيــــــــــــــــة  الدوليــــــــــــــــة وطبقــــــــــــــ

   .تخدمه

ــــــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــــــكل  ــــــــــــــــــــــا واتخاذهــــــــــــــــــــــا للقــــــــــــــــــــــرار يلها ان يكــــــــــــــــــــــون للجنــــــــــــــــــــــة " أخالقيــــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــ "   –واجراءا

ــــــــــــــــ أن تــــــــــــــــتم أاســــــــــــــــتقاللها بمــــــــــــــــا يضــــــــــــــــمن  والنفــــــــــــــــوذ ويضــــــــــــــــمن املراجعــــــــــــــــة املحايــــــــــــــــدة أ عمالهــــــــــــــــا بمنــــــــــــــــأى عــــــــــــــــن التح

ي ٔالا  ن أان يرأســـــــــــــــــــها  للبحـــــــــــــــــــوث) اليجـــــــــــــــــــبخالقيـــــــــــــــــــة والعلميـــــــــــــــــــة والتقيـــــــــــــــــــيم الجيـــــــــــــــــــد للنـــــــــــــــــــوا و يكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــ

ا رئـــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــة عأ ـــــــــــــــــــ أو مـــــــــــــــــــدير املعهـــــــــــــــــــد أو عميـــــــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــة أو نوابـــــــــــــــــــه أضـــــــــــــــــــا و وكالئـــــــــــــــــــه أو املركـــــــــــــــــــز البح

  .) نوابهو أ

ة أان تكــــــــــــــــــــــــــــون لجنــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــ خالقيــــــــــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــ متعــــــــــــــــــــــــــــددة التخصصــــــــــــــــــــــــــــات والقطاعــــــــــــــــــــــــــــات : الخ

( كليــــــــــــــــــــات عمليــــــــــــــــــــة وكليــــــــــــــــــــات نظريـــــــــــــــــــــة)  )انــــــــــــــــــــاث وذكــــــــــــــــــــور (التمثيــــــــــــــــــــل املتــــــــــــــــــــوازن للســــــــــــــــــــن والنــــــــــــــــــــوع  – العلميــــــــــــــــــــة

ن يمثلون املجتمعباالضافة أل     .فراد عادي

ن  أان تضــــــــــــــــــــــــع اللجنــــــــــــــــــــــــة بالتعــــــــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــــــــع إدارة الجامعــــــــــــــــــــــــة / الكليــــــــــــــــــــــــة    جــــــــــــــــــــــــراءات تشــــــــــــــــــــــــغيل قياســــــــــــــــــــــــية  تبــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ  أنشـــــــــــــــــــــــــأت اللجنـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــدة  –متطلبـــــــــــــــــــــــــات العضـــــــــــــــــــــــــوية  -وظـــــــــــــــــــــــــائف وواجبـــــــــــــــــــــــــات اللجنـــــــــــــــــــــــــة -الســـــــــــــــــــــــــلطة ال

ن وشروطه واملناصب وهيكل ٔالامانة والاجراءات الداخلية ومتطلبات النصاب    .التعي

ا واملعتمدة من الجامعة / الكلية   الجراءات التشغيل املنصوص عل
ً
   .تعمل اللجان طبقا

ي تقرير سنوي منتظمنشطة لجنة ٔالا أتلخيص     .خالقيات 

العلمي البحث اخالقيات لجنة تشكل   

ــا ملــــــــــــــــــدة ثــــــــــــــــــالث   ــــــــــــــــ عــــــــــــــــــوام قابلــــــــــــــــــة للتجديــــــــــــــــــد بقــــــــــــــــــرار أتشــــــــــــــــــكل لجنــــــــــــــــــة اخالقيــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــ بالجامعــــــــــــــــــة وكليا

ن رئــــــــــــــــيس  مــــــــــــــــن رئــــــــــــــــيس الجامعــــــــــــــــة وموافقــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس الجامعــــــــــــــــة أوعميــــــــــــــــد الكليــــــــــــــــة وموافقــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــة ويعــــــــــــــــ
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ن  ــــــــــــــــــي بدايــــــــــــــــــة  تكــــــــــــــــــوين اللجنــــــــــــــــــة رئــــــــــــــــــيس اللجنــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــذلك اعضــــــــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــ عضــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة أالجامعــــــــــــــــــة 

ن بالجامعـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــدريس  ـــــــــــــــــــــــــ  ٥أال يقـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــدد افـــــــــــــــــــــــــراد اللجنـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن (العـــــــــــــــــــــــــامل  ٩اعضـــــــــــــــــــــــــاء والحـــــــــــــــــــــــــد الاق

ـــــــــــــــ العلمـــــــــــــــ املمثـــــــــــــــل  .اء)عضـــــــــــــــأ ي والعضـــــــــــــــو غ ن العضـــــــــــــــو الخـــــــــــــــار ممـــــــــــــــن اليشـــــــــــــــغلون مناصـــــــــــــــب إداريـــــــــــــــة وكـــــــــــــــذلك يعـــــــــــــــ

   .عضاء اللجنة نائبا للرئيس او مقرر للجنةأحد أويختار رئيس اللجنة  .للمجتمع واملمثل القانوني

ي  ي :( رئيس ومقرر و وبناء ع       عضاء )أماسبق يكون التشكيل كما ي

ـــــــــــــــي البدايـــــــــــــــة تتكـــــــــــــــون  اللجنـــــــــــــــة باالختيـــــــــــــــار املباشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل  رئـــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــة ثـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك  رئـــــــــــــــيس اللجنـــــــــــــــة : 

ــــــــــــــــي ســــــــــــــــبيل املثــــــــــــــــالبالتصــــــــــــــــويت مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل اعضــــــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــة املختــــــــــــــــارين، وفقــــــــــــــــا للمعــــــــــــــــاي املوضــــــــــــــــوعية  اســــــــــــــــتاذ  : (ع

ــــــــــــــــــــي ٔالابحــــــــــــــــــــاث  العلذو  ة  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي  –ميــــــــــــــــــــة خ ــــــــــــــــــــ  مهــــــــــــــــــــارة التواصــــــــــــــــــــل  –خالقيــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــث  العلمــــــــــــــــــــ أتــــــــــــــــــــدريب اسا

  ....الخ)وصفات القائد

ن ٔالا أمقرر اللجنة : يتم    .عضاء املختارينختياره من قبل رئيس اللجنة من ب

 عضاء : ٔالا 

ـــــــــــــــــــــــي ٔالا  ة  ـــــــــــــــــــــــ ن مـــــــــــــــــــــــن الجامعـــــــــــــــــــــــة  : يمثلــــــــــــــــــــــون قطاعـــــــــــــــــــــــات وتخصصـــــــــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــــم خ عضــــــــــــــــــــــاء العلميـــــــــــــــــــــــ

اتتـــــــــــــــــوازن العمـــــــــــــــــر وا –خالقيـــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــ ا ـــــــــــــــــ نوعيـــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــات واملعاهـــــــــــــــــد  - )ذكـــــــــــــــــور وانـــــــــــــــــاث (والنـــــــــــــــــوع  لخ

   .( كليات علمية وكليات نظرية )

ط  ي مجال اخالقيات البحث العلمعضو استشاري من خارج الجامعة : يش ة     الخ

   .ساتذة كلية الحقوق أحد أممثل قانوني: 

ــــــــــــــــــي أاللجنــــــــــــــــــة قائمــــــــــــــــــة بمستشــــــــــــــــــارون مســــــــــــــــــتقلون : تضــــــــــــــــــع  ــــــات املختلفــــــــــــــــــة ويشــــــــــــــــــار ا ـــــ ــــ ســــــــــــــــــماء كفــــــــــــــــــاءات مــــــــــــــــــن التخصصـــ

   .حضورهم بمحاضر اللجنة ولكن اليكونوا ضمن النصاب

ـــــــــــــــــــــ اللجنـــــــــــــــــــــة : رئـــــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــــة / عميـــــــــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــ تن وموافقـــــــــــــــــــــة واعتمـــــــــــــــــــــاد مجلـــــــــــــــــــــس  أواملعهـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــلطة ال

   .أو املعهد الجامعة / الكلية
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ات داخـــــــــــــــــــــل اللجـــــــــــــــــــــان نظـــــــــــــــــــــام تنـــــــــــــــــــــاوب العضـــــــــــــــــــــوية : يســـــــــــــــــــــمح باالســـــــــــــــــــــتمراية  بالنســـــــــــــــــــــبة لألعضـــــــــــــــــــــاء لالحتفـــــــــــــــــــــاظ بـــــــــــــــــــــالخ

ا  .والحفاظ عل

ن:    .سنوات ٣مدد التعي

ن: كــــــــــــــل  ـــــــــــــــي رئـــــــــــــــيس  ٣سياســــــــــــــة تجديـــــــــــــــد التعيـــــــــــــــ ســـــــــــــــنوات يقـــــــــــــــدم العضـــــــــــــــو الــــــــــــــذي يرغـــــــــــــــب طلـــــــــــــــب اســــــــــــــتمرار العضـــــــــــــــوية ا

ــــــــــــــــي كفــــــــــــــــاءة العضــــــــــــــــو واداءه  ــــــــــــــــي التجديــــــــــــــــداللجنــــــــــــــــة ويعتمــــــــــــــــد التجديــــــــــــــــد ع عضــــــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــة أمــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل  واملوافقــــــــــــــــة ع

ي ٔالا وأعتماد مجلس الجامعة أو مجلس الكلية/املعهد  ن (تستمر أل ع   .سنوات) ٦ك من مدت

  :هلية والاستقالة والاستبدالاجراء عدم ٔالا 

ــــــــــــــــي الاقــــــــــــــــل التاحــــــــــــــــة الفرصــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتقالة ــــــــــــــــي رئــــــــــــــــيس اللجنــــــــــــــــة قبــــــــــــــــل شــــــــــــــــهرين ع : يقــــــــــــــــدم العضــــــــــــــــو طلــــــــــــــــب اســــــــــــــــتقالة ا

   .الختيار العضو البديل

ـــــــــــــــي ٔالا : يطلـــــــــــــــب رئـــــــــــــــيس هليـــــــــــــــةعـــــــــــــــدم ٔالا  ك اللجنـــــــــــــــة  ـــــــــــــــ تيـــــــــــــــة: عـــــــــــــــدم ٔالاحـــــــــــــــوال اللجنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العضـــــــــــــــو التقـــــــــــــــدم بطلـــــــــــــــب ل

ــــــــــــــــ أو أمتتاليــــــــــــــــة بــــــــــــــــدون عــــــــــــــــذر اجتماعــــــــــــــــات  ٣حضــــــــــــــــور  ــــــــــــــــي  –مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــف الاجتماعــــــــــــــــات بالســــــــــــــــنة بعــــــــــــــــذر ك الاهمــــــــــــــــال 

   .صواتغلبية ٔالا أويتم ب الثقه قةيوث ضنق -بحاثمراجعة ٔالا 

ن بأخالقيات البحث العلمى اتآلي ام الباحث   : ــ إل

ــــــــــــــــى بحكــــــــــــــــم وظيف توجيــــــــــــــــه  ام أخال ة تــــــــــــــــٔالابحــــــــــــــــاث العلميــــــــــــــــة ملــــــــــــــــا يفيــــــــــــــــد املعرفــــــــــــــــة واملجتمــــــــــــــــع وٕالانســــــــــــــــانية كــــــــــــــــال

  عضو هيئة تدريس.ك

ى تنفيذ البحوث واملؤلفات فال ينسب لنفس    .فقط هوعمل هفكر إال  هٔالامانة العلمية 

ــــــــــــــــ عنــــــــــــــــد تلخــــــــــــــــيص وجهــــــــــــــــات النظــــــــــــــــر العلميــــــــــــــــة لألخــــــــــــــــرين وعــــــــــــــــدم العــــــــــــــــرض مراعــــــــــــــــاة  وفقــــــــــــــــا  الدقــــــــــــــــة دون التح

 .ؤالاهواء لميول ل

ن بدقة وٕالابتعاد عن  ك   .ملعاونةاوضع ٔالاسماء من باب املجاملة أو  توضيح أدوار املش

  .ا سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصدنقولة بما يخل بقصد صاحعدم ب النصوص امل 
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ـــــــــــــــا وال تـــــــــــــــذكر مراجـــــــــــــــع لـــــــــــــــم يـــــــــــــــتم  ومصـــــــــــــــداقيه ذكـــــــــــــــر املراجـــــــــــــــع بأمانـــــــــــــــة وبدقـــــــــــــــة تامـــــــــــــــة  تمكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــوع ال

  .بارها قائمة قراءة إضافيةإستخدامها ٕالا بإعت

ـــــــــــــــــــــ  هبنفســـــــــــــــــــــتحليـــــــــــــــــــــل البيانـــــــــــــــــــــات بيقـــــــــــــــــــــوم الباحـــــــــــــــــــــث   ـــــــــــــــــــــ أك والتحلـــــــــــــــــــــيالت   مـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــاباتوال يســـــــــــــــــــــند للغ

 .ج والتنظ فكلها مسئولية الباحث، أما التفس والتقييم واملقارنة وٕالاستنتاالرقمية

لـــــــــــــــــــيس مطالبـــــــــــــــــــا  هإصـــــــــــــــــــطناع بيانـــــــــــــــــــات أو نتـــــــــــــــــــائج ، كمـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــب أن يتـــــــــــــــــــذكر الباحـــــــــــــــــــث دائمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــال يجـــــــــــــــــــوز  

نســـــــــــــــــــانية أللءة وتكـــــــــــــــــــون قيمـــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث ا، بـــــــــــــــــــل أن الفـــــــــــــــــــرض قـــــــــــــــــــد يثبـــــــــــــــــــت خطـــــــــــــــــــبإثبـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــحة الفـــــــــــــــــــرض

.   وللمعرفة أك

ــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــرية البيانــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــ تتعلــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــاألمور الشخصــــــــــــــــــــــــــية املحافظــــــــــــــــــــــــــة ع أو املســــــــــــــــــــــــــائل ، خصوصــــــــــــــــــــــــــا ال

  .أو السلوكية   املالية

ــــــــــــــــــى املراجــــــــــــــــــع ابتنســــــــــــــــــب   ا وال يليــــــــــــــــــق أخالقيــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــادل ٔالاســــــــــــــــــماء ع ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــاح تغــــــــــــــــــاء مكاســــــــــــــــــب املؤلفــــــــــــــــــات ا

  .مالية أو وجاهة علمية

   ــ العلمى:آليات مراقبة أخالقيات البحث 

ى ٓالالية ٔالاساسية لنقل أخالقيات البجالتنشئة ٕالا    .حث العلم وثقافة العلم بشكل عامتماعية 

ى ٕالانحرا    .العلمية مثل السرقات العلميةفات تشديد العقوبات ع

ى املؤسسات ٔالاكاديميةوضع ضوابط صارمة لنظ  ى    .م ال

ن ثقاف  ى تحس   ة.تَ وضع ضوابط للنشر العلم والعمل ع

ين ماديا ومعنويا اتآلي ن املتم    : ــ  لتقدير الباحث

ى مستوى الكلية ومستوى الجامعةتخصيص جوائز مادية ألفضل بحث     .ع

ى املنشر ٔالابحاث   ة ع ونى للكلية والجامعةاملم   .وقع ٔالالك

ين للبعثات الداخلية والخارجية كمكافأة لنب  ن املتم   .وغهم وتفوقهمترشيح الباحث
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ى لوحة الشرف بالكلية  ين  ن املتم   .وضع أسماء الباحث

ين .  ن املتم   توزيع شهادات التقدير للباحث

ين .عقد ندوة يحضرها جميع أعضاء هيئة التدري  ن املتم  س لتكريم الباحث

نتشجيع  اتآلي ى املشاريع البحثية واملؤتمرات العلمية : الباحث ى املشاركة    ع

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــى املشــــــــــــــــار  تحف ــــــــــــــــى املــــــــــــــــؤتمرات العلميــــــــــــــــةطــــــــــــــــالب البحــــــــــــــــث واملعــــــــــــــــاونون ع مزيــــــــــــــــدا  لتحقيــــــــــــــــق كة البحثيــــــــــــــــة 

ى العلم   .من التقدم والر

ى   اك  ى ٕالاش   ملتقيات ٔالاقسام العلمية.تشجيع أعضاء هيئة التدريس ع

ى الدوريات واملجالت العلمية العاملية  م العلمية  ى نشر أبحا ن ع    .تشجيع الباحث

قية العلمية بتقدير " ممتاز "تشجيع أعضاء هيئة التدريس الذين يجتازون معاي ا    .ل

إنشـــــــــــــــــــــــــاء وتفعيـــــــــــــــــــــــــل دور هيئـــــــــــــــــــــــــة مركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلشـــــــــــــــــــــــــراف والتنســـــــــــــــــــــــــيق ومتابعـــــــــــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــــــــــاط البحـــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــ  

  .بالجامعهللوحدات ٔالاكاديمية 

ات والــــــــــــــــــــــورش واملالعــــــــــــــــــــــب بأحــــــــــــــــــــــدث املعــــــــــــــــــــــدات ؤالاجهــــــــــــــــــــــزة ؤالادوات وا  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ املعامــــــــــــــــــــــل واملخت لتقنيــــــــــــــــــــــات تجه

ا دوريا   .املتطورة وصيان

انيـــــــــــــــة   ـــــــــــــــى تـــــــــــــــوف املـــــــــــــــوارد املاليـــــــــــــــة الكافيـــــــــــــــة ســـــــــــــــنويا ســـــــــــــــواء مـــــــــــــــن إعانـــــــــــــــة الدولـــــــــــــــة ومخصصـــــــــــــــات امل العمـــــــــــــــل ع

عات أو املنح والوص   .وايرادات البحوث وٕالاستشاراتايا أو الت

تشــــــــــــــــــكيل لجنــــــــــــــــــة داخليـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أعضــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس بالقســــــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــــ وأخــــــــــــــــــرى خارجيــــــــــــــــــة مهنيـــــــــــــــــــة  

امج بكل قسم علممتخصصة بصفة دورية ملراجعة تحدي   .ث املناهج وال

ــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوء نتــــــــــــــــــــائج تنقــــــــــــــــــــيح لوضــــــــــــــــــــع خطــــــــــــــــــــة   املقــــــــــــــــــــررات الدراســــــــــــــــــــية بالدراســــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــفة دوريــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــدف التطــــــــــــــــــــوير والــــــــــــــــــــٔالابحــــــــــــــــــــاث العلميــــــــــــــــــــة ا ا بالقســــــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ تمــــــــــــــــــــت مناقشــــــــــــــــــــ لغــــــــــــــــــــاء أو مج وٕالادل

  .بغرض إنشاء تخصصات جديدة
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ى ودور   ــــــــــــــــــــــ هٔالاهتمــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــاإلعالم الجــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــى املشــــــــــــــــــــــاريع ــــــــــــــــــــــى تشــــــــــــــــــــــجيع طــــــــــــــــــــــالب البحــــــــــــــــــــــث ع ى املشــــــــــــــــــــــاركة 

 .البحثية

ى أخالقيات املهنة      أليات نشر ثقافة حماية  حقوق امللكية الفكرية والحفاظ ع

  بإتخاذ ٕالاجراءات ٔالاتية:  جامعهال تقوم 

ــــــــــــــــى ل إعــــــــــــــــداد ميثــــــــــــــــاق  ــــــــــــــــى حمايــــــــــــــــة حقــــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــة  ــــــــــــــــى القــــــــــــــــيم الجامعيــــــــــــــــة يشــــــــــــــــتمل ع لحفــــــــــــــــاظ ع

ــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــوء أخالقيـــــــــــــــــــــات ٢٠٠٢لســـــــــــــــــــــنة  ٨٢ضــــــــــــــــــــوء قـــــــــــــــــــــانون حمايــــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم  ، و

ى ٔالاقسام  ا لجنة املصداقية ؤالاخالقيات وعدد من ممث   املختلفة.املهنة كما حدد

ى القيم الجامعية بموقع ال  نت. جامعهوضع ميثاق الحفاظ ع ي شبكة ٕالان   ع

ى     .ةلجامعاملختلفة با الكليات واملعاهدتوزيع امليثاق ع

ـــــــــــــــــــــــى  طبـــــــــــــــــــــــع ملصـــــــــــــــــــــــقات ومطويـــــــــــــــــــــــات  لنشـــــــــــــــــــــــر ثقافـــــــــــــــــــــــة حمايـــــــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــــــــة، والحفـــــــــــــــــــــــاظ ع

  .ةجامعأخالقيات املهنة توزع بال

ما. ةجامع، واملعامل بالاتات استخدام املكتبطبع ملصقات خاصة بإرشاد    ووضعها 

ن أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة التـــــــــــــــدريس   تنظـــــــــــــــيم نـــــــــــــــدوات علميـــــــــــــــة لنشـــــــــــــــر ثقافـــــــــــــــة حمايـــــــــــــــة حقـــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة بـــــــــــــــ

ن بال   .ةجامعوالطالب وجميع العامل

 تــــــــــــــــــــــدريس ثقافــــــــــــــــــــــة حمايــــــــــــــــــــــة حقــــــــــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــــــة وأخالقيــــــــــــــــــــــات املهنــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــمن املقــــــــــــــــــــــرر التثقيفــــــــــــــــــــــي 

   .يوسور البكالمرحلة  بان لطال حقوق الانس قرر وم

ي املكتب    .اتإيداع بعض الكتب ال تتناول حقوق امللكية الفكرية والنشر 

  تدريس حقوق امللكية الفكرية والنشر ضمن مقررات الدراسات العليا للطالب. 

ـــــــــــــــــــ تســـــــــــــــــــتخدمها املؤسســـــــــــــــــــة لحمايـــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــــر   إعـــــــــــــــــــداد كتيـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــاإلجراءات ال

ن وإيداعه بمكتبوتوزيعه  ى أعضاء هيئة التدريس والباحث اا اتع   .لجامعة وكليا
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  :جامعهضوابط حماية حقوق امللكية الفكرية داخل ال

ـــــــــــــــــى   م  ـــــــــــــــــى مؤلـــــــــــــــــف أو بحـــــــــــــــــث بحيـــــــــــــــــث ال يمكـــــــــــــــــن فصـــــــــــــــــل نصـــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــن عضـــــــــــــــــو  ك أك إذا اشـــــــــــــــــ

م مـــــــــــــــــا  ن للمصـــــــــــــــــنف بالتســـــــــــــــــاوي فيمـــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ جميـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــركاء مـــــــــــــــــؤلف ك اعت لـــــــــــــــــم يتفـــــــــــــــــق العمـــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة ال يجــــــــــــــــوز ألحــــــــــــــــدهم الانفــــــــــــــــراد بمباشــــــــــــــــرة حقــــــــــــــــوق املؤلــــــــــــــــف إال  ــــــــــــــــ ذلــــــــــــــــك. و ــــــــــــــــى غ كتابــــــــــــــــة ع

م.   باتفاق مكتوب بي

ـــــــــــــــى مباشـــــــــــــــرة حقـــــــــــــــوق   ى التمتـــــــــــــــع وحـــــــــــــــده بـــــــــــــــالحق  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق العضـــــــــــــــو الـــــــــــــــذى وجـــــــــــــــه وأدار املصـــــــــــــــنف الجمـــــــــــــــا

ن.   املؤلف، بعد موافقة املشارك

م أعضـــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدريس بال  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــع الابإيـــــــــــــــــداع  جامعـــــــــــــــــهيل ـــــــــــــــــى ةجامعـــــــــــــــــلرســــــــــــــــائل ؤالابحـــــــــــــــــاث ع ، ع

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــى مفتـــــــــــــــــاح دخـــــــــــــــــول لتمكينـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدخول ع لإلطـــــــــــــــــالع  شـــــــــــــــــبكة املعلومـــــــــــــــــاتأن يحصـــــــــــــــــل العضـــــــــــــــــو ع

ونيا.   الك

ـــــــــــــــى   ـــــــــــــــ إ  لجنـــــــــــــــة أخالقيـــــــــــــــاتيتقـــــــــــــــدم العضـــــــــــــــو الـــــــــــــــذى تعـــــــــــــــرض مصـــــــــــــــنفه الفكـــــــــــــــرى لالســـــــــــــــتغالل مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل الغ

ى:بالجامعة   البحث العلم   وذلك التخاذ ما ي

ى باالضافة لغرامة تحددها اللجنة.العائد  رد •   املادى عن هذا املصنف للمؤلف ٔالاص

ى. •   مصادرة جميع النسخ املنسوخة من املصنف لصالح املؤلف ٔالاص

ى مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأليف وإعـــــــــــــــــداد املؤلفـــــــــــــــــات الجامعيـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــدة  • حرمـــــــــــــــــان العضـــــــــــــــــو املســـــــــــــــــتغل للمصـــــــــــــــــنف ٔالاصـــــــــــــــــ

  تحددها اللجنة.

ى ادارة ال •    .للتحقيق وتوقيع الجزاء املناسبالحالته  جامعهترفع اللجنة ٔالامر إ

  اجراءات خاصة بأعضاء هيئة التدريس:أوال 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــــــى  • يحـــــــــــــــــدد نطــــــــــــــــــاق الحمايــــــــــــــــــة للملكيــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــة ألعضــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس بموجــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذه الضــــــــــــــــــوابط 

ـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا ٕالاجـــــــــــــــراء لجنـــــــــــــــة أخالقيـــــــــــــــاتالجامعـــــــــــــــهنطـــــــــــــــاق  ى   البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــ ، والجهـــــــــــــــة املنـــــــــــــــوط  ـــــــــــــــ تتـــــــــــــــو ال

 فحص الحاالت واتخاذ الالزم. 

م • ــــــــــــــــــــ م بشــــــــــــــــــــأن تكليــــــــــــــــــــف  ةالجامعــــــــــــــــــــ ت لهــــــــــــــــــــم  ةالجامعــــــــــــــــــــعقــــــــــــــــــــودا مــــــــــــــــــــع أعضــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــدريس ومعــــــــــــــــــــاون

ـــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــل لضـــــــــــــــــمان حقـــــــــــــــــوق  اط املوافقـــــــــــــــــة الكتابيـــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــل البـــــــــــــــــدء  بإعـــــــــــــــــداد مشـــــــــــــــــروعات بحثيـــــــــــــــــة واشـــــــــــــــــ

 امللكية لجميع ٔالاطراف املعنية. 

  عليــــــــــــــه عضــــــــــــــو هيئــــــــــــــة التــــــــــــــدريس القيــــــــــــــام ببحــــــــــــــث أو مؤلــــــــــــــف مــــــــــــــا تــــــــــــــم التعاقــــــــــــــد ةالجامعــــــــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــــة تكليــــــــــــــف  •

والحــــــــــــــــــق   ةللجامعـــــــــــــــــلهــــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل أيـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان نوعـــــــــــــــــه وقامـــــــــــــــــت الجامعـــــــــــــــــة بتمويلـــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــق املـــــــــــــــــادي 

اف به.   الادبي لعضو هيئة التدريس وضع اسمه  ى العمل والاع  ع

مـــــــــــــــــــع  ةالجامعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتم أخـــــــــــــــــــذ نســـــــــــــــــــبة مـــــــــــــــــــن ٔالاربـــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــن املؤلـــــــــــــــــــف أو البحـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــذى تتفـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه إدارة  •

م العضو   .وفقا للعقد امل

ـــــــــــــــــــى  • ـــــــــــــــــــ املنصـــــــــــــــــــوص يحظـــــــــــــــــــر ع ـــــــــــــــــــى ٔالاغـــــــــــــــــــراض غ العضـــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــتخدام املصـــــــــــــــــــنف الفكـــــــــــــــــــرى املتفـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه 

ى الاتفاق. ا   عل

ــــــــــــــــى كيفيــــــــــــــــة تطــــــــــــــــوير املؤلــــــــــــــــف وتعديلــــــــــــــــه بشــــــــــــــــرط أن يــــــــــــــــتم  ةالجامعــــــــــــــــتلجــــــــــــــــأ إدارة  • للعضــــــــــــــــو ألخــــــــــــــــذ استشــــــــــــــــارته 

 إخطار العضو بخطاب موثق.                                 

ـــــــــــــــــــ ت ةالجامعـــــــــــــــــــيوضـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــعار  • ـــــــــــــــــــى املصـــــــــــــــــــنفات ال ـــــــــــــــــــا وبنـــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــه ع متلكهـــــــــــــــــــا وتحـــــــــــــــــــتفظ بحـــــــــــــــــــق مراجع

ى.  ةلجامعليمكن   أن توقع بعض الاتفاقيات الخاصة باستغاللها خارج الحرم الجام

ى للتــــــــــــــــــداول خــــــــــــــــــارج  ةالجامعــــــــــــــــــيحــــــــــــــــــق للعضــــــــــــــــــو أن يطالــــــــــــــــــب إدارة  • ، الجامعــــــــــــــــــهبمنــــــــــــــــــع طــــــــــــــــــرح كتابــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــام

م ادراة تعـــــــــــــــــــديالت جوهريـــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــه أوإدخـــــــــــــــــــال ،أو بســـــــــــــــــــحبه مـــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــداول  ـــــــــــــــــــ ، وعنـــــــــــــــــــد مخالفـــــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــــك تل

 تقدره اللجنة املختصةبتعويضه ماديا تعوي ةالجامع
ً
 .ضا عادال
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ــــــــــــــــ باتبــــــــــــــــاع طــــــــــــــــرق  • م عضــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريس والهيئــــــــــــــــة املعاونــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن مؤلفــــــــــــــــات الغ ــــــــــــــــ يل

 التوثيق املعروفة ح ينسب املصنف ملالكه. 

ــــــــــــــــ • ى  ــــــــــــــــى مقدمــــــــــــــــة مؤلفــــــــــــــــه الجــــــــــــــــام ى  ى مكــــــــــــــــان واضــــــــــــــــح:" يحظــــــــــــــــر نســــــــــــــــخ أى  جــــــــــــــــزء يكتــــــــــــــــب ٔالاســــــــــــــــتاذ الجــــــــــــــــام

ى املؤلف".  من املؤلف وطبعه دون الرجوع إ

ــــــــــــــــى جلســــــــــــــــات علميــــــــــــــــة أو محاضــــــــــــــــرات يجــــــــــــــــب الاشــــــــــــــــارة  • ــــــــــــــــ  عنــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتعانة بــــــــــــــــأى جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن مؤلفــــــــــــــــات الغ

ى لهذه املادة. ى املؤلف ٔالاص  إ

جم . • ى العضو أو من ينوب عنه أن يباشر حق حماية مؤلفه أو مصنفه امل  ع

ــــــــــــــى إدارة  للعضــــــــــــــو الحــــــــــــــق • ــــــــــــــ ســــــــــــــواء أحــــــــــــــد مــــــــــــــن أهلــــــــــــــه، أو إ ــــــــــــــى الغ ــــــــــــــى نقــــــــــــــل بعــــــــــــــض مــــــــــــــن حقوقــــــــــــــه املاليــــــــــــــة إ

ط النعقــــــــــــــــــــاد التصــــــــــــــــــــرف أن يكــــــــــــــــــــون مكتوبــــــــــــــــــــا، وأن يحــــــــــــــــــــدد فيــــــــــــــــــــه  ةالجامعــــــــــــــــــــ ، أو ألى شــــــــــــــــــــخص مــــــــــــــــــــا، ويشــــــــــــــــــــ

 للتصــــــــــــــرف، مــــــــــــــع بيــــــــــــــان مــــــــــــــداه، وا
ً
ــال ــــــــــــــى حــــــــــــــدة يكــــــــــــــون محــــــــــــ لغــــــــــــــرض منــــــــــــــه، صــــــــــــــراحة وبالتفصــــــــــــــيل كــــــــــــــل حــــــــــــــق ع

مالكــــــــــــــــا لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لــــــــــــــــم يتنـــــــــــــــازل عنـــــــــــــــه صــــــــــــــــراحة مـــــــــــــــن حقــــــــــــــــوق  ، ويكـــــــــــــــون املؤلـــــــــــــــفومـــــــــــــــدة الاســـــــــــــــتغالل ومكانــــــــــــــــه

 مالية.

ـــــــــــــــــ مــــــــــــــــــن  • ـــــــــــــــــ نقـــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق أو أك ـــــــــــــــــ الــــــــــــــــــذى يـــــــــــــــــراه عــــــــــــــــــادال نظ ـــــــــــــــــ املقابــــــــــــــــــل النقـــــــــــــــــدى أوالعي للعضـــــــــــــــــو أن يتقا

ى ملؤلفه بعد املشورة مع إدارة   ى هذا ٔالامر.  ةالجامعحقوق الاستغالل املا

ــــــــــــــى اللجنــــــــــــــة املختصــــــــــــــة  • ــــــــــــــي قيمــــــــــــــة املقابــــــــــــــل بطلــــــــــــــب إعــــــــــــــا ةبالجامعــــــــــــــمــــــــــــــن حــــــــــــــق العضــــــــــــــو اللجــــــــــــــوء إ دة النظــــــــــــــر 

ن أن الاتفــــــــــــــــاق املشــــــــــــــــار  املتفــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــع مراعــــــــــــــــاة حقــــــــــــــــوق املتعاقــــــــــــــــد معــــــــــــــــه وعــــــــــــــــدم ٕالاضــــــــــــــــرار بــــــــــــــــه اذا تبــــــــــــــــ

 إليه مجحف بحقوق املؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد.

ــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــؤول للعضــــــــــــــــــــــو نتيجــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــتغالل مصــــــــــــــــــــــنفه ملــــــــــــــــــــــدة  ةالجامعــــــــــــــــــــــتحمــــــــــــــــــــــ إدارة  • الحقــــــــــــــــــــــوق املاليــــــــــــــــــــــة ال

 مع العضو. ةالجامعتحددها إدارة 
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 ةالجامعــــــــــــــــــيجــــــــــــــــــوز ألى عضــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن أعضــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس أو الهيئــــــــــــــــــة املعاونــــــــــــــــــة أن يطلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن إدارة  •

جمـــــــــــــــــــــــة أو  مـــــــــــــــــــــــا ترخيصــــــــــــــــــــــا أو تصـــــــــــــــــــــــريحا شخصـــــــــــــــــــــــيا للنســــــــــــــــــــــخ أو ال ا كل معــــــــــــــــــــــا ألي مصـــــــــــــــــــــــنف محمـــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــى أغـــــــــــــــــراض التعلـــــــــــــــــيم والبحـــــــــــــــــث  وذلـــــــــــــــــك دون إذن املؤلـــــــــــــــــف ولألغـــــــــــــــــراض املبينـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث الاســـــــــــــــــتخدام 

، ى املطبوعات ال ال تدخل تحت حماية  وال  العلم  .ةالجامعينطبق هذا الشرط ع

ــــــــــــــى أن يمنــــــــــــــع إدارة  • ــــــــــــــ أتيحـــــــــــــــت  الجامعــــــــــــــهلــــــــــــــيس للعضــــــــــــــو الحــــــــــــــق  مـــــــــــــــن نشــــــــــــــر مقتطفــــــــــــــات مــــــــــــــن مصــــــــــــــنفاته ال

ـــــــــــــــــــــــ تشـــــــــــــــــــــــغل الـــــــــــــــــــــــرأى  لألعضـــــــــــــــــــــــاء بصـــــــــــــــــــــــورة مشـــــــــــــــــــــــروعة، وأبحاثـــــــــــــــــــــــه املنشـــــــــــــــــــــــورة املتعلقـــــــــــــــــــــــة باملوضـــــــــــــــــــــــوعات ال

ــــــــــــــى  ن، مــــــــــــــا لــــــــــــــم يكــــــــــــــن املؤلــــــــــــــف قــــــــــــــد حظــــــــــــــر ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــد النشــــــــــــــر، وبشــــــــــــــرط ٕالاشــــــــــــــارة إ ــــــــــــــى وقــــــــــــــت معــــــــــــــ العــــــــــــــام 

ى اسم املؤلف وعنوان املصنف.  املصدر الذى نقلت عنه وا

ــــــــــــــــــــــى العضــــــــــــــــــــــو الاحت • فــــــــــــــــــــــاظ بكــــــــــــــــــــــل ٔالاوراق والســــــــــــــــــــــجالت واملســــــــــــــــــــــودات الخاصــــــــــــــــــــــة باملصــــــــــــــــــــــنف الــــــــــــــــــــــذى قــــــــــــــــــــــام ع

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ تظهــــــــــــــــــــر املجهــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــذى قــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــه وأيضــــــــــــــــــــا املراجـــــــــــــــــــع وجميــــــــــــــــــــع مصــــــــــــــــــــادر املعرفــــــــــــــــــــة ال بتأليفـــــــــــــــــــه وال

ا. ا ح يظهرها وقت الحاجة إل  استعان 

م منفـــــــــــــــذ البيــــــــــــــع داخـــــــــــــــل  • ــــــــــــــ ـــــــــــــــى تـــــــــــــــرخيص  ةالجامعــــــــــــــيل الـــــــــــــــذى تطــــــــــــــرح فيـــــــــــــــه الكتــــــــــــــب واملؤلفـــــــــــــــات بالحصــــــــــــــول ع

ـــــــــــــــا بيانـــــــــــــــات كـــــــــــــــل كتـــــــــــــــاب ومؤلفـــــــــــــــه ةالجامعـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن إدارة بـــــــــــــــ ،  مـــــــــــــــع إعـــــــــــــــداد ســـــــــــــــجالت منتظمـــــــــــــــة يثبـــــــــــــــت ف

 وسعر البيع للكتاب.

ى منفذ البيع. •  يكون من صالحيات اللجنة املختصة الاشراف ع

ــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــهادة ايــــــــــــــــــــداع للمصــــــــــــــــــــنف يضـــــــــــــــــــمن حــــــــــــــــــــق املؤلــــــــــــــــــــف  • يحـــــــــــــــــــق لعضــــــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس الحصــــــــــــــــــــول ع

 للملكية الفكرية.

ــــــــــــــى حلقــــــــــــــة نقاشــــــــــــــية ( ســــــــــــــيمنار ) بقســــــــــــــم مــــــــــــــن ٔالاقســــــــــــــام  عنــــــــــــــد طــــــــــــــرح فكــــــــــــــرة بحثيــــــــــــــة مــــــــــــــن • ن  أحــــــــــــــد البــــــــــــــاحث

 تصبح هذه الفكرة ملكا للباحث من تاريخ عرضه للفكرة.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ــــــــــــــــــى ٔالاقســــــــــــــــــام إعــــــــــــــــــداد ســــــــــــــــــجل بالقســــــــــــــــــم يحـــــــــــــــــــدد فيــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــم الباحــــــــــــــــــث  • تـــــــــــــــــــاريخ  –الفكــــــــــــــــــرة البحثيــــــــــــــــــة  –ع

ى القسم  ى الفكرة. –العرض ع  تاريخ موافقة القسم ع

ــــــــــــــــى حالــــــــــــــــ • ــــــــــــــــى يتقــــــــــــــــدم الباحــــــــــــــــث بالشــــــــــــــــكوى  ــــــــــــــــ إ ــــــــــــــــاك الفكــــــــــــــــرة البحثيــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــة بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل الغ ة ان

ى اللجنة  املختصة بالكلية ى القسم رفعها ا  .ةثم بالجامع القسم التابع له وع

ن  • م أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة التـــــــــــــــدريس والهيئـــــــــــــــة املعاونـــــــــــــــة بنشـــــــــــــــر ثقافـــــــــــــــة حمايـــــــــــــــة حقـــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة بـــــــــــــــ ـــــــــــــــ يل

م.  طال

  ثانيا: إجراءات خاصة بالطالب:

ي:من   ى القيم الجامعية الخاصة بالطالب ما ي حة للحفاظ ع   ٕالاجراءات املق

ــــــــــــــــــــا إلنجــــــــــــــــــــاز ٔالابحــــــــــــــــــــاث املطلوبــــــــــــــــــــة أو أى  • ــــــــــــــــــــ يســــــــــــــــــــتعينوا  م الطــــــــــــــــــــالب  بــــــــــــــــــــذكر مصــــــــــــــــــــادر املعلومــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــ يل

 إجراءات خاصة باملقررات الدراسية.

م قبل إنجاز العم • ى عمل أو نشاط ما يجب تحديد دور كل م اك الطالب   ل.عند اش

ى: • م الطالب بضوابط  حماية حقوق امللكية الفكرية الخاصة باملكتبة و  يل

ا. • ى سالمة الكتب ونظاف  الحرص ع

ـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــتم ذكـــــــــــــــــــــر  • كتابـــــــــــــــــــــة البيانـــــــــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــــــــة بالكتـــــــــــــــــــــاب بالتفصـــــــــــــــــــــيل عنـــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــتعانة بفقـــــــــــــــــــــرة منـــــــــــــــــــــه ح

 التوثيق).(املصدر

ا للتصوير من الكتاب كما هو م • ام بعدد ٔالاوراق املسموح   علن باملكتبة.الال

ا مــــــــــــــــن منفــــــــــــــــذ  • امج عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق شــــــــــــــــرا ــــــــــــــــ م الطــــــــــــــــالب باســــــــــــــــتخدام النســــــــــــــــخ ٔالاصــــــــــــــــلية مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــب وال ــــــــــــــــ يل

.  البيع الرسم

ـــــــــــــــى حـــــــــــــــق مـــــــــــــــن  • ـــــــــــــــى القـــــــــــــــيم الجامعيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــهم للتعـــــــــــــــدى ع ـــــــــــــــى لجنـــــــــــــــة الحفـــــــــــــــاظ ع يلجـــــــــــــــأ الطـــــــــــــــالب إ

م.  حقوق امللكية الفكرية الخاصة 
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ا.يقوم الطالب بتوعية بعضهم بضوابط امللكية الف • موا  م يل  كرية  والتأكد من أ

ـــــــــــــــــــ يحصـــــــــــــــــــلوا  • ـــــــــــــــــــ يتأكـــــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــــن النتـــــــــــــــــــائج ال يقـــــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــــالب بـــــــــــــــــــإجراء التجـــــــــــــــــــارب العمليـــــــــــــــــــة بأنفســـــــــــــــــــهم ح

ا عند إجراء التجارب، وال يجوز لهم نسخها من أحد الزمالء.  عل

  ثالثا: إجراءات خاصة بالسادة أعضاء الجهاز ٕالاداري: 

ـــــــــــــــــى املوظـــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــام بالنســـــــــــــــــخ مـــــــــــــــــن  • ـــــــــــــــــي إجـــــــــــــــــراءات قضـــــــــــــــــائية أو يحظرع مصـــــــــــــــــنفات محميـــــــــــــــــة إلســـــــــــــــــتعمالها 

  دون إذن من اللجنة املسئولة.  إدارية

ة لعضـــــــــــــــــــو هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس با • مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــنف وذلـــــــــــــــــــك  ةلجامعـــــــــــــــــــيمكـــــــــــــــــــن للموظـــــــــــــــــــف نســـــــــــــــــــخ أجـــــــــــــــــــزاء قصـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــدود املعقولـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــدف ٕالايضـــــــــــــــــــاح أو الشـــــــــــــــــــرح؛ بشـــــــــــــــــــرط أن يكـــــــــــــــــــون النســـــــــــــــــــخ  ألغـــــــــــــــــــراض التـــــــــــــــــــدريس 

ي كل النسخ.ض منه وأن يذكر اغر وأال يتجاوز ال   سم املؤلف وعنوان املصنف ع

ي عنـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــتخدام أى مصـــــــــــــــــــــنف ألى أنشـــــــــــــــــــــطة خاصـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالطالب أو  • يحظـــــــــــــــــــــر تحصـــــــــــــــــــــيل أى مقابـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا

  أعضاء هيئة التدريس.

ا أو اســـــــــــــــــــــــتخدامها دون  • يتعـــــــــــــــــــــــرض املوظـــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــذى يقـــــــــــــــــــــــوم بالكشـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــن معلومـــــــــــــــــــــــات يعلـــــــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــــــري

ا ام بقواني   ون القانونية.ئللتحويل للش  الال

م موظفـــــــــــــــــــو  • ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا امللكيـــــــــــــــــــة املكتبـــــــــــــــــــة بالضـــــــــــــــــــوابط الخاصـــــــــــــــــــة بحمايـــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــوق  يل الفكريـــــــــــــــــــة ويقومـــــــــــــــــــوا باعال

  ى أماكن واضحة للطالب.

ا املوظــــــــــــــــــف  • ــــــــــــــــــ اكتســــــــــــــــــ ات الخاصــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى دورات وبرمجيــــــــــــــــــات متطــــــــــــــــــورة  مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــاللالخ حصــــــــــــــــــوله ع

  اليجوز له منحها لجهات أخرى بمقابل مادي او بدون. ةالجامععن طريق 
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  الخامسالباب 

  والجزاءات املساءلة

 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــام املســ ـــــــــــــــــر نظــ ـــــــــــــــــا ءيعتبــ ـــــــــــــــــب توافرهــ ـــــــــــــــــي يجــ ـــــــــــــــــرورية التــ ـــــــــــــــــور الضــ ـــــــــــــــــن ٔالامــ ن ةبالجامعــــــــــــــــلة مــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــك لتحســ  وذلــ

ـــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــث تعتمـــــــــــــــــــد  ن تنظـــــــــــــــــــيم الجامعـــــــــــــــــــات  ةالجامعــــــــــــــــــالفاعليــــــــــــــــــة التعليميــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــــام املســـــــــــــــــــائلة علـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــوان

ن املنظمـــــــــــــــــــة لســـــــــــــــــــ العمليـــــــــــــــــــة التعليميـــــــــــــــــــة داخـــــــــــــــــــل الجامعـــــــــــــــــــات املصـــــــــــــــــــرية مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل املجـــــــــــــــــــالس  واللـــــــــــــــــــوائح والقـــــــــــــــــــوان

ـــــــــــــــــي نطـــــــــــــــــاق اختصاصــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن أمثلـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــتم تشـــــــــــــــــكيلها مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل إدارة الجامعـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل  التأديبيةاملختصـــــــــــــــــة وال

ي الامتحانات بحاالت الغش.هذه النظم: عمل محاضر غش للطالب ا  لذين يضبطون 

نلعنــــــــــــــد مخالفـــــــــــــــة احـــــــــــــــد مــــــــــــــن الجهـــــــــــــــاز ٕالاداري ل  وائح يتعــــــــــــــرض للتحقيـــــــــــــــق وعنـــــــــــــــد ٕالادانـــــــــــــــة يتعــــــــــــــرضللــــــــــــــوا لقـــــــــــــــوان

ن بالدولةلعقوبات ل  .الواردة بقانون العامل

ي درايـة تامـة  ي أن تكون الهيئة ٕالادارية ع   .للوائحوا نالقـوانبويجب التأكيد ع

  تستمد املساءلة مصادرها من:  و

  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم قانون تنظيم الجامعات أوال:

    قانون حماية حقوق امللكية الفكرية.ثانيا: 

    .الجامعةضوابط حماية حقوق امللكية الفكرية داخل ثالثا: 

  أخالقيات املهنةرابعا: 

ى أى بند من بنود    تتخذ إجراءات املساءلة ٔالاتية: العلمأخالقيات البحث ى حالة الخروج ع

ـــــــــــــــــــى مجلـــــــــــــــــــس القســـــــــــــــــــم • ـــــــــــــــــــى املخالفـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــى العضـــــــــــــــــــو املخـــــــــــــــــــالف التقـــــــــــــــــــدم باعتـــــــــــــــــــذار كتـــــــــــــــــــابي ع ـــــــــــــــــــى   ع يرفـــــــــــــــــــع إ

ى مجلس الجامع مجلس الكلية    .ةثم ا

ى موضوع • ى:  إتاحة الفرصة للعضو املخالف أن يعيد النظر    املخالفة وذلك من خالل التا



  
 

 
 
 

 
45 

 
 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ى مجال  -أ   املخالفة.القيام بمهام إضافية 

ا.  -ب   الحرمان من مهام كان يقوم 

ــــــــــــــــــى إدارة  • وفقــــــــــــــــــا  التخــــــــــــــــــاذ الــــــــــــــــــالزم ةالجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــة الامتنــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــن أى ممــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبق يــــــــــــــــــتم التحويــــــــــــــــــل إ

  .١٩٧٢لسنة  ٤٩لقانون تنظيم الجامعات رقم 

  الجزاءات والتظلمات

 التدريس ةتأديب اعضاء هيئ مجلس): ٤٣مادة (

ـــــــــــــــى التحقيـــــــــــــــق بتقريـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عميـــــــــــــــد  • إذا ارتكــــــــــــــب عضـــــــــــــــو هيئـــــــــــــــة التـــــــــــــــدريس مخالفـــــــــــــــة تأديبيـــــــــــــــة ، فإنــــــــــــــه يحـــــــــــــــال إ

 
ً
ــاالكليـــــــــــــــــــة املخـــــــــــــــــــتص وتصـــــــــــــــــــديق رئـــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــة ويصـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــن رئـــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــرارا ـــــــــــــــــــي لتحقيق بـــــــــــــــــ

بمعرفـــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــد أعضـــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس مـــــــــــــــــــن كليـــــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــــوق وطبقـــــــــــــــــــا للدرجـــــــــــــــــــة العلميـــــــــــــــــــة  .الواقعـــــــــــــــــــة

  لعضو هيئة التدريس املحقق معه.

ـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــق عضـــــــــــــــــو هيئـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدريس املحقـــــــــــــــــق معـــــــــــــــــه، يرفـــــــــــــــــع املحقـــــــــــــــــق تقريـــــــــــــــــرا  • ـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــال ثبـــــــــــــــــوت الواقعـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــيد ٔالاســــــــــــــــــــــــــتاذ الــــــــــــــــــــــــــدكتور  مشــــــــــــــــــــــــــفوعا بالتوصــــــــــــــــــــــــــيف القــــــــــــــــــــــــــانوني  رئــــــــــــــــــــــــــيس الجامعــــــــــــــــــــــــــةبالواقعــــــــــــــــــــــــــة ا

ي توقيع العقوبة  املناسبة.للمخالفة ورأ   يه 

ـــــــــــــــــ يراهــــــــــــــــا مناســـــــــــــــــبة للمخالفـــــــــــــــــة  رئـــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــةيقــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــيد ٔالاســـــــــــــــــتاذ الــــــــــــــــدكتور  • بتوقيــــــــــــــــع العقوبـــــــــــــــــة ال

ا. التنفيذية واخطار تنظيم الجامعات والئحته  ن طبقا لقانو    عضو هيئة التدريس 

ـــــــــــــــــــي مجلـــــــــــــــــــس تأديـــــــــــــــــــب  رئـــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــةللســـــــــــــــــــيد ٔالاســـــــــــــــــــتاذ الـــــــــــــــــــدكتور  • تحويـــــــــــــــــــل عضـــــــــــــــــــو هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس ا

ــــــــــــــــــ ذلــــــــــــــــــك، ويجــــــــــــــــــوز لــــــــــــــــــه ايقــــــــــــــــــاف عضــــــــــــــــــو هيئــــــــــــــــــة  أعضــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس أعمــــــــــــــــــاال للقــــــــــــــــــانون اذا مــــــــــــــــــا أرت

  التدريس عن العمل ملدة ثالث اشهر ملصلحة س اجراءات التحقيق.
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   :ألعضاء هيئة التدريستشكل مجلس التأديب 

، ويصـــــــــــــــــــدر رئيســـــــــــــــــــا ةحـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــواب رئـــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــنألعضـــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس يتشـــــــــــــــــــكل مجلـــــــــــــــــــس التأديـــــــــــــــــــب 

 بتشـــــــــــــــــكيل هـــــــــــــــــذه اللجنـــــــــــــــــة  ةالجامعـــــــــــــــــرئـــــــــــــــــيس 
ً
 ســـــــــــــــــنويا

ً
كليـــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق ومستشـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــتاذ أبعضويةقـــــــــــــــــرارا

 مجلس الدولة

ى أعضاء هيئة التدريس ما جاء   ي قانون تنظيم الجامعاتيطبق ع

اء الخدمة٤٥مادة (        ): إن

 :تنت خدمة عضو هيئة التدريس عند

   ة املقدمة من عضو هيئة التدريس.الاستقالقبول  •

ن  •  بلوغه سن الست

 لقرار لجنة طبية •
ً
ى أوالجزئى الذي يتعذر معه أداء العمل وفقا    .العجز الك

  .الوفاة •

 . مجلس التأديب ذلكم قرر  •

 الخالصة

م ـــ كة ٕالاطـــراف كـــل تل ام العلمـــ البحـــث ـــي املشـــ ـــي امليثـــاق والعمـــل هـــذا بـــاح  بعنايـــة وتطبيقـــه ترقيتـــه ع

ـــي وكفـــاءة ن الســـليم يمليـــه املنطـــق الـــذي الوجـــه وع ـــي ويتعـــ ـــي الحـــرص ةالجامعـــ أســـرة ـــي عضـــو كـــل ع  ع

امه  .وتطبيقه اح
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  املراجع

ــــــــــــــــــــــــى اخالقيــــــــــــــــــــــــات البحــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــ  -ابــــــــــــــــــــــــراهيم الجنــــــــــــــــــــــــدى /د.أ ــــــــــــــــــــــــى معتمــــــــــــــــــــــــد   –جامعــــــــــــــــــــــــه مريالنــــــــــــــــــــــــد  –مــــــــــــــــــــــــدرب دو

   .ات التشعيل القياسيهءإجراامريكا.

ن شمس  أخالقيــات بية جامعة ع   .٢٠١٠البحث العلـــم كلية ال

 .)٢٠٠٨التدريس( هيئه اعضاء قدرات لتنميه القومي املركز العلم البحث اخالقيات

 ). املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة (ٕالانتوساي).١٩٩٨أخالقيات املهنة (

 .٢٠٠٨ التدريس هيئه اعضاء قدرات تنميه مشروع الجامعات ي املهنه واداب اخالقيات

  هـ. ١٤٣٤ارشادات أخالقيات البحث العلم جامعة امللك فيصل ٕالاصدار ٔالاول 

بيـــــــــــــــــــــــــة ٢٠١٢إرشـــــــــــــــــــــــــادات الهيئـــــــــــــــــــــــــة ٕالاســـــــــــــــــــــــــالمية ألخالقيـــــــــــــــــــــــــات العلـــــــــــــــــــــــــوم والتكنولوجيـــــــــــــــــــــــــا ( ). املنظمـــــــــــــــــــــــــة ٕالاســـــــــــــــــــــــــالمية لل

 الدراســـــــــــــــــــات سلســـــــــــــــــــله–الاســـــــــــــــــــالميه الجامعـــــــــــــــــــه مجلـــــــــــــــــــه-بغـــــــــــــــــــزة الاســـــــــــــــــــالميه والعلـــــــــــــــــــوم والثقافـــــــــــــــــــة بالجامعـــــــــــــــــــه

 الانسانيه.

  العلم كليه العلوم فرع دمياط . البحث اخالقيات دليل

  .٢٠١٠ دمياط فرع العلوم بكليه املهنه واداب اخالقيات دليل

 الزقازيق. جامعه – العلوم بكليه العلم البحث واخالقيات ميثاق دليل

ي السلوك معاي ٢٠١١ العاجز  التدريس. هيئه اعضاء لدي العلميه البحوث لنشر الاخال

  ١٩٤٩ لسنه الجامعات تنظيم قانون 

) ٢٠٠٢ٕالانســـــــــــــــــــــــــــانية ( بالجوانـــــــــــــــــــــــــــب املتعلقـــــــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــــــب الحيـــــــــــــــــــــــــــوي  البحـــــــــــــــــــــــــــاث العامليـــــــــــــــــــــــــــة القواعدالارشـــــــــــــــــــــــــــاديةٔالاخالقية

 منظمــــــــــــــة مــــــــــــــع بالتعــــــــــــــاون  الطبيــــــــــــــة للعلــــــــــــــوم الدوليــــــــــــــة املنظمــــــــــــــات مجلــــــــــــــس قبــــــــــــــل مــــــــــــــن أعــــــــــــــدت"إســــــــــــــالمية رؤيــــــــــــــة"

 .الطبية، جنيف للعلوم ٕالاسالمية العاملية واملنظمة الصحة

  .٢٠١٠طنطا  جامعة - الطب العلم كلية البحث أخالقيات وثيقة
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