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 إعداد

 العليا والبحوثنائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات                      رفاعى إبراهيم رفاعى /أ.د

ستاذ مساعد الخضر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية هالة أحمد عبد العال أحمد /د
ُ
 ا

ستاذ مساعد المناعه بمعه ابوصير ُربا محمد طلعت  /د
ُ
 يويهالحد الهندسه الوراثيه والتكنولوجيا ا

 مدرس الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى  أنيس أنيس محمد زايد /د

 مراجعة

 خالد سعد زغلول حلمى /أ.د
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 كلمة االستاذ الدكتور رئيس الجامعة

 الي ييسع مجتمع ألي حقيقة وتنمية حضارية نهضة ألي الطبيعي المدخل هو العلمي البحث

 يتناول  والبحث العلمي الحقيقي ال المتقدمة, األمم بركب للحاق  ضرورة الرخاء وهو تحقيق

 قواعدو  مبادئ الي وللوصول  األخالقي, الجانب إال من خالل األعمال العقلية من كشف وأبتكار

 من ينمجتمع الباحث به يتحلى ان يجب الذي الجيد السلوك هي األخالقيات فان اليها يستند

يجب  ومن هذا المنطلق  املجتمع, ومعتقدات واألديان للقيم واحترام وأمانه وصدق نزاهة

 العلمي. البحث مع المتعاملين جميع بها يلتزم أن يجب التي األخالقية والواجبات المسئوليات تحديد جميع

 بين أخالقية نشؤ صراعات إلى أدى والصناعة وقطاع األعمال العلم بين األرتباط المفتوح وتزايد المعلومات إن فضاء 

 كون ي ان ويجب العلمي، البحث في األخالقيات بأهمية المتزايد الوعي األعمال, أدت فيما أدت الي وقيم العلمية مالقي

تنفيذ  يتم علي أن لديه, والوعي الثقافة ونشر تطويره و املجتمع لخدمة أجراءها وراء تسعي من غايات العلمية للبحوث

 مراجعتهو  البحثي السلوك تقويم ومتحليا بالرغبة في الشخصية متجردا من النوازع موضوعي بشكل العلمية البحوث

ات واداب أخالقي بمعايير واتسلحوي يتمسكوا أن واني ألرجو من علماء الجامعة وطالبها بها. واالعتراف األخطاء وكشف

 إلى جنب مع المواصفات المعرفية ، العام الخلق بمعايير يتمسكون  مثلما البحث العلمي
ً
  .والمنهجيةجنبا

 

 

 أ.د/ صالح سيد البالل                                                                                              

                                                                                                

 

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

يزتي رك وهماتتبنى أخالقيات البحث العلمي قيمتي  العمل اإليجابي  و  تجنب الضرر ، 

بأالساس البحث العلمي عملية أخالقية و  ,االعتبارات األخالقية خالل عملية البحث

 بمواصفات 
ً
باالضافة إلى كونه عملية منهجية . لذا فإن الباحث مطالب أن يكون متسلحا

 إلى جنب م
ً
تقتض ي أخالقيات , حيث ع المواصفات المعرفية والمنهجيةأخالقية جنبا

مشاركين ال البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا من الباحثين

 ، أو من المقتبس منهم من المستهدفين من البحث وفي البحث أ

 القيم  علىالسلبية  ثارثار االيجابية الي بعض اآلبجانب اآلالعولمة وما استتبعها من مظاهر ثورة المعلومات أدت وقد 

وايمانا منا بضرورة قيام الجامعة بدعم باحثيها في كافة الجوانب فان جامعة مدينة للتصدي لهذه اآلثار  و ،العلمية

اع بالسادات قامت بوضع هذا الدليل استشعارا منها باألهمية والضرورة القصوي ألخالقيات البحث العلمي, وضرورة ات

السلوك في التعامل مع البحوث العلمية مع  وقواعد معايير الطريق القويم في كافة مراحله ومايستتبع ذلك من تحديد

 التعرف علي حقوق وواجبات الباحثين .

 

 

 

               رفاعى إبراهيم رفاعى /.دأ                                                                      

       

 نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                    
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 ةمقدمال

تتجلعععععععععععععععى أهميعععععععععععععععة البحعععععععععععععععث العلمعععععععععععععععي فعععععععععععععععي الحيعععععععععععععععا  اإلنسعععععععععععععععانية  ل عععععععععععععععون البحعععععععععععععععث العلمعععععععععععععععي العامعععععععععععععععل األسا ععععععععععععععع ي فعععععععععععععععي االرتقعععععععععععععععاء     

 بحيعععععععععععععععععععععث تتح
 
 ومعععععععععععععععععععععدنيا

 
 و قا يعععععععععععععععععععععا

 
 ق  يعععععععععععععععععععععه أهليعععععععععععععععععععععة االسعععععععععععععععععععععتخالف فعععععععععععععععععععععي األر    لععععععععععععععععععععع قعععععععععععععععععععععبمسعععععععععععععععععععععتوف اإلنسعععععععععععععععععععععان    ريعععععععععععععععععععععا

عععععععععععععععععععرف بعععععععععععععععععععه اإلنسعععععععععععععععععععان
 
 معععععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععععل الخعععععععععععععععععععالق  معععععععععععععععععععن ال ا نعععععععععععععععععععات  غيععععععععععععععععععع  عععععععععععععععععععع دون  االسعععععععععععععععععععتخالف الععععععععععععععععععع ي ش

 
 وت ريمعععععععععععععععععععا

 
تشعععععععععععععععععععريفا

 .(33البقر :  ﴾)سور إني جاعل في األر  خليفة  وتعالى﴿سبحانه 

 وبش ل تفصيلي   إنه يم ن تلخيص  وا د البحث العلمي في االتي : 

  تصععععععععععععععععععععحيد بععععععععععععععععععععع  المعلومععععععععععععععععععععات عععععععععععععععععععععن وتعععععععععععععععععععععالى تصععععععععععععععععععععحيد أ  ععععععععععععععععععععار االنسععععععععععععععععععععان ومعتقداتععععععععععععععععععععه نحععععععععععععععععععععو الخععععععععععععععععععععالق سععععععععععععععععععععبحانه

يحياهععععععععععععععا وعععععععععععععععن األمععععععععععععععا ن وا  ععععععععععععععار وال خصععععععععععععععيات وغي هععععععععععععععا والت لعععععععععععععع   يتععععععععععععععالال ععععععععععععععون العععععععععععععع ي  عععععععععععععععي   يععععععععععععععه وعععععععععععععععن ال ععععععععععععععواهر 

قعععععععععععععععععد يواجههعععععععععععععععععا اإلنسعععععععععععععععععان سعععععععععععععععععواء  انععععععععععععععععع  سياسعععععععععععععععععية أو بي يعععععععععععععععععة أو اقتصعععععععععععععععععادية أو اجتماعيعععععععععععععععععة أو  التعععععععععععععععععيعلعععععععععععععععععى الصععععععععععععععععععو ات 

  قا ية. 

واأل  عععععععععععععععععار والقعععععععععععععععععوانين معععععععععععععععععع تفسعععععععععععععععععي  ال عععععععععععععععععواهر ال بيعيعععععععععععععععععة والت بععععععععععععععععع    عععععععععععععععععا ععععععععععععععععععن التفسعععععععععععععععععي  النقعععععععععععععععععدي لععععععععععععععععع راء والمععععععععععععععععع اه  

 سععععععععععععععتفيد مع ععععععععععععععا فععععععععععععععي الت لعععععععععععععع  علععععععععععععععى بععععععععععععععع   التععععععععععععععيتقصعععععععععععععع ي الحقععععععععععععععا ق و قععععععععععععععوانين ال حقععععععععععععععا ق الوصععععععععععععععول إلععععععععععععععى محاولععععععععععععععة اريععععععععععععععق

والوصععععععععععععععععععععععول إلععععععععععععععععععععععى أ  ععععععععععععععععععععععل الحلععععععععععععععععععععععول للت لعععععععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععععععى  نقععععععععععععععععععععععص المععععععععععععععععععععععوارد  مشععععععععععععععععععععععا له   ععععععععععععععععععععععاألمرا  واألو ئععععععععععععععععععععععة والفقععععععععععععععععععععععر 

اإلنتعععععععععععععععععععععععا  والتنميععععععععععععععععععععععة والتسعععععععععععععععععععععععويق   االو ئععععععععععععععععععععععه واالمععععععععععععععععععععععرا  والمسعععععععععععععععععععععععاعد  علععععععععععععععععععععععى  يععععععععععععععععععععععادة وانتشعععععععععععععععععععععععار يععععععععععععععععععععععمشعععععععععععععععععععععع الت البي ال

 .ياملجتمع يالوع  من خالل  ياد ةاالجتماعي ةوتحقيق العدال

 ُير ععععععععععععععع  يععععععععععععععه شعععععععععععععععار البقععععععععععععععاء ل قععععععععععععععوف ..فععععععععععععععي هعععععععععععععع ا العصععععععععععععععر العععععععععععععع ي  - أ ثعععععععععععععع  وأ ثعععععععععععععع  –و تتجلععععععععععععععى أهميععععععععععععععة البحععععععععععععععث العلمععععععععععععععي     

البقعععععععععععععععاء ل صعععععععععععععععلة أ  لعععععععععععععععم  ععععععععععععععععد البحعععععععععععععععث العلمعععععععععععععععي ر اهيعععععععععععععععة أ اديميعععععععععععععععة تمارسعععععععععععععععه مجموععععععععععععععععة معععععععععععععععن البعععععععععععععععاحثين القعععععععععععععععابعين فعععععععععععععععي 
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أبععععععععععععععععرا  عاجيععععععععععععععععة أ إ  أصععععععععععععععععبد البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي هععععععععععععععععو محععععععععععععععععرك الن ععععععععععععععععام العععععععععععععععععالمي الجديععععععععععععععععد وأصععععععععععععععععبد العععععععععععععععععالم فععععععععععععععععي سععععععععععععععععباق 

راحععععععععععععععععععة ت فععععععععععععععععععل ال التععععععععععععععععععي محمععععععععععععععععععوم للوصععععععععععععععععععول إلععععععععععععععععععى أ  عععععععععععععععععع  قععععععععععععععععععدر مم ععععععععععععععععععن مععععععععععععععععععن التقنيععععععععععععععععععة والمعر ععععععععععععععععععة الدقيقععععععععععععععععععة المثمععععععععععععععععععر 

والر اهيععععععععععععععععة للشعععععععععععععععععوب حيععععععععععععععععث يفععععععععععععععععتد البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععى مجععععععععععععععععاالت اإلبععععععععععععععععدا  والفععععععععععععععععن والتميعععععععععععععععع  لععععععععععععععععدف األ ععععععععععععععععراد والشعععععععععععععععععوب 

فععععععععععععععععععععي املجتمعععععععععععععععععععععات مهمععععععععععععععععععععا تعععععععععععععععععععععددت واختلفعععععععععععععععععععع   قا ا  ععععععععععععععععععععا و سععععععععععععععععععععاعد علععععععععععععععععععععى إحيععععععععععععععععععععاء ال عععععععععععععععععععع اث واأل  ععععععععععععععععععععار والمو ععععععععععععععععععععوعات 

  و التعععععععععععععععععالي ت ويرهعععععععععععععععععا للوصععععععععععععععععععول إلعععععععععععععععععى ا تشعععععععععععععععععا ات و 
 
 دقيقعععععععععععععععععا

 
 علميععععععععععععععععععا

 
مبت عععععععععععععععععرات جديععععععععععععععععععد  القديمعععععععععععععععععة وتحقيقهعععععععععععععععععا تحقيقعععععععععععععععععا

..هعععععععععععععععع ا  وتبععععععععععععععععدو أهميععععععععععععععععة البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي بشعععععععععععععععع ل أو ععععععععععععععععة عنععععععععععععععععدما نععععععععععععععععدرك أن البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي هععععععععععععععععو ال فيععععععععععععععععل ب  يئععععععععععععععععة 

 الحيعععععععععععععععععا   واإلسعععععععععععععععععهام فععععععععععععععععي تحسععععععععععععععععين  بمختلععععععععععععععععع  أرجععععععععععععععععاء العععععععععععععععععالمالععععععععععععععععوان العربععععععععععععععععي  وسععععععععععععععععد الفجعععععععععععععععععو  العلميععععععععععععععععة والثقا يععععععععععععععععة 

 .اإلنسانية

 

 جامعة مدينة السادات رؤية ورسالة

 إلنتا  المعر ة وت بيقا  ا :الرؤية
 
 ونمو جا

 
 .جامعة مدينة السادات را د  دوليا

   معععععععععععععععععععن  الرسععععععععععععععععععالة:
 
تل ععععععععععععععععععع م جامعععععععععععععععععععة مدينعععععععععععععععععععة السععععععععععععععععععادات بإععععععععععععععععععععداد خععععععععععععععععععري  يوا ععععععععععععععععععع  احتياجععععععععععععععععععات سعععععععععععععععععععوق العمععععععععععععععععععل محليعععععععععععععععععععا

 . خالل خدمات تعليمية و حثية ومجتمعية ت جع على اإلبت ار والتمي  فى إاارالت وير المستمر

 ( للجامعة مجاالت األخالقيات والقيم التالية:2325 – 2325وقد أعتمدت الخ ة االس  اتيجية  )

 مضمون األخالقيات والقيم  مجال األخالقيات والقيم م

نراعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اسالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار ال قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   العر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالم   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   Heritage األصالة  1

 الجوانب النظرية والتطبيقية 

نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمو رىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالت     ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  و جديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد و طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوير  Innovation االبت ار  2

 الم اهيم واألسس والممارسات 

نحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  است  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  ونحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  Initiative المباد  أ   3

اسىىىىىىىىىىىىىىىىىه مارها رمىىىىىىىىىىىىىىىىىا  عىىىىىىىىىىىىىىىىى   هويىىىىىىىىىىىىىىىىىة الجامعىىىىىىىىىىىىىىىىىة وم اياهىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 التنافسية  
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

ننمىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ال قىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المتبادلىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ونل ىىىىىىىىىىىىىىىىىى م رمبىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد  العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  Cooperation التعاون  4

 الجماع  

المسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع لية  5

 الت امنية 

Collective 

Responsibility 

ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىى    طىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  و نجىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىام واس مىىىىىىىىىىىىىىىىىىال 

 ونتحمل سويا نتائج ا 

نل ىىىىىىىىىىىىىىىىى م رمتطلبىىىىىىىىىىىىىىىىىات العالنيىىىىىىىىىىىىىىىىىة ال ادفىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىىىىىىى  مجىىىىىىىىىىىىىىىىىا ت  Transparency الشفا ية  6

الت   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  والممارسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرارات مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 األالرا  ذات العالقة 

نرسىىىىىىىىىىىىىىىىا الضىىىىىىىىىىىىىىىىم   ال ىىىىىىىىىىىىىىىىرد  الجمىىىىىىىىىىىىىىىىاع  الىىىىىىىىىىىىىىىى   يىىىىىىىىىىىىىىىىدفعنا  Self-Cantrol الرقابة ال اتية  7

 س قان العمل وجودة اسنجا  

نل ىىىىىىىىىىىىىىى م رحنجىىىىىىىىىىىىىىىىا  الم ىىىىىىىىىىىىىىىام و حمىىىىىىىىىىىىىىىىل المسىىىىىىىىىىىىىىىتوليات وفىىىىىىىىىىىىىىىى   Discipline االن باط  8

ر النظامية والم نية المعتمدة 
ُ
ال

ُ
 األ

االسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتجابة  9

 العالية 

Responsiveness   نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتجيب لفالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  ذات العالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو

  وقعاتها 

نتىىىىىىىىىىىىىىود   حقيىىىىىىىىىىىىىى  أ  ىىىىىىىىىىىىىى  درجىىىىىىىىىىىىىىات اسن ىىىىىىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىىىىىىى   افىىىىىىىىىىىىىىة  Justice العدالة  11

 معامال نا 

 

ة السادسععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععن ال ايععععععععععععععععععععات االسعععععععععععععععععععع  اتيجية للجامعععععععععععععععععععععة علععععععععععععععععععععي: ال ايعععععععععععععععععععع نصعععععععععععععععععععع تحقيقععععععععععععععععععععا لرؤيععععععععععععععععععععة ورسععععععععععععععععععععالة الجامعععععععععععععععععععععة و 

  االهداف االس  اتيجية التالية: " وتشملبالجامععععةأعععععععالء القيععععم واألخعععالقيعععععات "

 تأصيل وإتبا  حماية حقوق المل ية الف رية 

 االل  ام بأخالقيات المهنة والقيم الجامعية 

 .تفعيل القوانين وو ع قواعد المساءلة واملحاسبة

  حماية وتعزيز الحرية األ اديمية في إاار القيم واألعراف االجتماعية 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

   األول الباب 

 العلمي البحث مجال    تعري ات

 فعععي حقععععا ق تقصععع ي أجععععل معععن  (الباحعععث) ى سععععم شعععخص   ععععا يقعععوم   ريععععة عمليععععة هعععو :العلمىىىىي البحىىىث     

 معععععنه ) ةمنهجعععععم علميعععععة اريقعععععة بإتبعععععا و لععععع    (البحعععععث مو عععععو ) تسعععععمى معينعععععة مشععععع لة أو مسعععععألة

  .مما لة مشا ل على للتعميم صالحة( البحث نتا  ) نتا   إلى أو حلول  إلى لوصول ل  (البحث

 .هو ال خص ال ي يم  ن و شارك في إجراء البحث العلمي: الباحث

 حعععععععععععععععععععص  وأاختبعععععععععععععععععععار الفر عععععععععععععععععععيات  وأ  التحقعععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععن الوقعععععععععععععععععععا ع أو ال تشعععععععععععععععععععافل علمعععععععععععععععععععي "بحعععععععععععععععععععث :الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرو  البح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 "الن ريات

مععععععععععععععععععن اإلسععععععععععععععععععالمية  و أخالقيععععععععععععععععععات تسعععععععععععععععععتقي أح امهععععععععععععععععععا مععععععععععععععععععن الشعععععععععععععععععر عة و إرشععععععععععععععععععادات  ى: هعععععععععععععععععأخالقيىىىىىىىىىىىىىىىىىات البحىىىىىىىىىىىىىىىىىىث العلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 نصاف.ومبادئ العدالة وااِل   ةالدولي القانونية واألعراف لوا دلوااألن مة 

 فععععععععععععععععععععي متابعععععععععععععععععععععةالحريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة األ اديميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 
  وجماعيععععععععععععععععععععا

 
  يالمعرفعععععععععععععععععععع اإلنجععععععععععععععععععععا  : "هععععععععععععععععععععي حريععععععععععععععععععععة األع ععععععععععععععععععععاء األ ععععععععععععععععععععاديميين  رديععععععععععععععععععععا

والحععععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععععي التعلععععععععععععععععععععيم ال يم ععععععععععععععععععععن التمتععععععععععععععععععععع بععععععععععععععععععععه بصععععععععععععععععععععور   املععععععععععععععععععععة إال فععععععععععععععععععععي منععععععععععععععععععععا   وت ععععععععععععععععععععوير  دون معوقععععععععععععععععععععات أو قيععععععععععععععععععععود 

الحريعععععععععععععععة األ اديميعععععععععععععععة واسعععععععععععععععتقالل م سسعععععععععععععععات التعلعععععععععععععععيم الععععععععععععععععالي مععععععععععععععععن اجعععععععععععععععل التمتعععععععععععععععع بجميعععععععععععععععع حقعععععععععععععععوق اإلنسعععععععععععععععان وت ععععععععععععععععور 

 ".األ راد والشعوب 

إن سعععععععععععععععععوء السعععععععععععععععععلوك األ عععععععععععععععععاديمي  ع عععععععععععععععععي ان  عععععععععععععععععا  أيعععععععععععععععععة أسعععععععععععععععععالي  أو وسعععععععععععععععععا ل مخادععععععععععععععععععة  :  "سىىىىىىىىىىىىىىىىىو  السىىىىىىىىىىىىىىىىىلوا األ ىىىىىىىىىىىىىىىىىاديمي

 ععععععععععععععععععععععععن  خروجعععععععععععععععععععععععا أو  ععععععععععععععععععععععععدم األمانعععععععععععععععععععععععة بقصععععععععععععععععععععععععد تحقيعععععععععععععععععععععععق منعععععععععععععععععععععععا ع أو امتيعععععععععععععععععععععععا ات أ اديميعععععععععععععععععععععععة   أو
 
ععععععععععععععععععععععععراف الجامعيعععععععععععععععععععععععة اال

 المعمول   ا". 

لة ال خصععععععععععععععععععععععية الخاصععععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععععع االل  امععععععععععععععععععععععات المهنيععععععععععععععععععععععة والعلميععععععععععععععععععععععة ات ععععععععععععععععععععععارب المصعععععععععععععععععععععع هععععععععععععععععععععععو":  ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال 

ت لععععععععععععع  الجامععععععععععععععة معععععععععععععن أي باحعععععععععععععث اإلععععععععععععععالن ععععععععععععععن أي ت عععععععععععععارب ولععععععععععععع ل  للباحعععععععععععععث والتعععععععععععععي قعععععععععععععد تععععععععععععع  ر علعععععععععععععى نتعععععععععععععا   البحعععععععععععععث. 

  ان  شخصية أو مالية أو اجتماعية". سواء    ر على نتا   البحث تمصالة قد 
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 هععععععععععععععععي مجموعععععععععععععععععة الحقععععععععععععععععوق التععععععععععععععععي تحمععععععععععععععععي اإلنتععععععععععععععععا  الف ععععععععععععععععري واالبععععععععععععععععداعي االنسععععععععععععععععاني  : "حقىىىىىىىىىىىىىىىىو  المل يىىىىىىىىىىىىىىىىة ال  ريىىىىىىىىىىىىىىىىة
 
أيععععععععععععععععا

خولععععععععععععععععه ممععععععععععععععععا ين قععععععععععععععععدرا معينععععععععععععععععا مععععععععععععععععن االبت ععععععععععععععععار   ععععععععععععععععان نوعععععععععععععععععه  ووسععععععععععععععععيلة التعبيعععععععععععععععع  عنععععععععععععععععه  مععععععععععععععععادام هعععععععععععععععع ا اإلنتععععععععععععععععا  يت ععععععععععععععععم

و قععععععععععععععععععععا ل ن مععععععععععععععععععععة الداخليعععععععععععععععععععععة واألعععععععععععععععععععععراف الجامعيععععععععععععععععععععة واالتفاقيعععععععععععععععععععععات الدوليععععععععععععععععععععة   وععععععععععععععععععععععدم  واالسععععععععععععععععععععتفاد  منعععععععععععععععععععععه ةتععععععععععععععععععععيحمال

 التعر  له من قبل ال ي  دون إ ن مسبق منه". 

: "األنشععععععععععععععععع ة المهنيعععععععععععععععععة التعععععععععععععععععي يقعععععععععععععععععوم   عععععععععععععععععا أحعععععععععععععععععد أع عععععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععععة   ضىىىىىىىىىىىىىىىىىا  هي ىىىىىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىىىىىدر س األن ىىىىىىىىىىىىىىىىىطة ال ارجيىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 تشعععععععععععععععععععار مسالتععععععععععععععععععدر س خعععععععععععععععععععار  الحعععععععععععععععععععرم الجعععععععععععععععععععامعي مقابعععععععععععععععععععل أجعععععععععععععععععععر   العمعععععععععععععععععععل 
 
لعععععععععععععععععععدف الجهعععععععععععععععععععات الح وميعععععععععععععععععععة أو الشعععععععععععععععععععر ات  ا

 ".  خ يا الجامعة ب ل  إبالغعمال  ات ال بيعة المهنية  مع  رور  الخاصة أو غي   ل  من األ 

  وقععععععععععععععد ت ععععععععععععععون علععععععععععععععى شعععععععععععععع ل األ ف النف عععععععععععععع ي ما ععععععععععععععرر   حععععععععععععععدوث يععععععععععععععةاحتمالمععععععععععععععزي  مر عععععععععععععع  مععععععععععععععن هععععععععععععععى : "يىىىىىىىىىىىىىىة ىىىىىىىىىىىىىىاالر البح امل

 ".أو البيئي االقتصادي وأأو الجسدي أو ال رر االجتماعي 

مععععععععععععععععععععزي  مر عععععععععععععععععععع  مععععععععععععععععععععن احتمععععععععععععععععععععال وجععععععععععععععععععععود  عععععععععععععععععععع يء  و قيمععععععععععععععععععععه إيجابيععععععععععععععععععععة  تتعلععععععععععععععععععععق بالصععععععععععععععععععععحة هععععععععععععععععععععى : "يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد البح و  ال

 ية ".والر اهية  وقد ت ون على ش ل منفعة نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو اقتصاد

سععععععععععععععععععواء علععععععععععععععععععى ال شععععععععععععععععععر أم   مشععععععععععععععععععرو  بح ععععععععععععععععععيأف : "أقععععععععععععععععععل  ععععععععععععععععععرر متوقععععععععععععععععععع مععععععععععععععععععن البح يىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالحىىىىىىىىىىىىىىىىىىد األدنىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىو امل االر 

 الحيوانات أم البيئة". 

 

 العلمي البحث أهدا 

  جديعععععععععععععععععد  حقعععععععععععععععععا ق واسعععععععععععععععععتخالص المش الت وحعععععععععععععععععل والت ب   الوصععععععععععععععععع  العلمعععععععععععععععععي البحعععععععععععععععععث أهعععععععععععععععععدافمعععععععععععععععععن  إن    

 :مع او  .اإلنسانية المعر ة وت وير  والتح م وال بط

  املختلفة مشا لال مع والتعامل الفهم في تساعد امةع مبادئ و ون ريات قوانيناست باط.  

 حل مشا ل املجتمع. 

 شا ع خ أ ديصحت أو ما لمش له   حال  عو  ما  حقيقة   إظهار. 
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 فى ابحاث ت بيقية وتوظيفها واستثمارها علميةالبحاث ال انتا  المعر ه من ا. 

  ونشرهانقل اوتبادل المعر ة. 

 

  العلمي البحث أهمية

  : للباحث

 نفسه على االعتماد لباحثل يتيد. 

 العلعععععععععععععععععم فعععععععععععععععععى مجعععععععععععععععععال  هحعععععععععععععععععدث معععععععععععععععععا توصعععععععععععععععععل اليعععععععععععععععععأب وايعععععععععععععععععد  عالقعععععععععععععععععة لعععععععععععععععععه ن الصععععععععععععععععع  والجد  وي عععععععععععععععععو  علعععععععععععععععععى يدر عععععععععععععععععه

 .التخصص

 مع ا األ  ل واختيار المناه  مختل  على باإلاال  له  سمد. 

 واإلن باط   والسلوك   التف ي  حيث من مختلفة شخصيةمنه  يجعل. 

 العمل في ون ام ونزاهة بمو وعية الموا يع معالجة على يدر ه. 

 العلمى البحث و العلم أخالقيات  عود  علي. 

  بالنفس الثقة علمه الدقة و . 

  :للمجتم 

 والوعي الثقا ة ونشر املجتمعات ت وير في  ساهم . 

   واالجتماعية االقتصادية الر اهية لتحقيق األساسية الدعامة  عت. 

 عليه المتقدمة الدول  ول ل  تعتمد   أ ث  أ ث  بالواقع ارتبط  لما البحث أهمية تزداد . 

 وتفسععععععععععععععععععي ال واهر وال  بويععععععععععععععععععة والتعليميععععععععععععععععععة والصععععععععععععععععععحية والسياسععععععععععععععععععية االقتصععععععععععععععععععادية المشعععععععععععععععععع الت حععععععععععععععععععل 

 .   ا والت ب  ال بيعية

 اإلنساني الف ر اليه توصل ما اخر تسجيل. 
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 العلمي البحث خ ائصبعض 

 شخصععععععععع ي ولعععععععععيس مو عععععععععوعي بشععععععععع ل تنفيععععععععع ها تعععععععععم العلمعععععععععي قعععععععععد البحعععععععععث خ عععععععععوات ت عععععععععون  ان تع عععععععععي :لموضىىىىىىىىىو يةا

 .البحثية على النتا   ت  رالتى  ال خصية االهواءو  مشاعرال عنمتحي   وبعيدا 

 لهعععا يتعععو ر وأن للبحعععث ال عععاهر  خا ععععة أو المشععع لة ت عععون  بعععأن  لععع   ع عععي : ا ختبىىىار وقارليىىىة الدقىىىة

 قعععدر علعععى معلومعععات معععن المصعععادر هععع   تحويعععه معععا ت عععون    وأن املختلفعععة المعلومعععات مصعععادر معععن العديعععد

 .الدقة والصحة من  اف

 العلميععععععععه المنهجيععععععععة بأتبععععععععا  تقريبععععععععا النتععععععععا   علععععععععى نفععععععععس الحصععععععععول  يم ععععععععن انععععععععهأي  :النتىىىىىىىىائ    ىىىىىىىىرار  مكانيىىىىىىىىة

 .وال روف الشروط نفس وتح  مر  اخرف  نفسها

 أهميععععععععة ل قععععععععل  ععععععععم ل هععععععععم المتسلسععععععععل والتنععععععععاول  المعالجععععععععة المن قععععععععي فععععععععي الت سععععععععيط :وا خت ىىىىىىىىار التبسىىىىىىىىي 

 .تعميمها وإم انية البحث دقة نتا   على  ل  ي  ر ال بحيث

 بشععع ل ه عععاهدا وتحعععدد وراء اجرا عععه معععن هعععدف أو غايعععة العلمعععي للبحععث ي عععون  ان : هعععدف أو غايعععة تحقيععق

  .ودقيق وا ة

 البحعععععععث  نتعععععععا   .مشعععععععا  ةومواقععععععع   بحعععععععاالت الت بععععععع  فعععععععي الحقعععععععا البحعععععععث نتعععععععا   اسعععععععتخدام :نبىىىىىىىتوالت التعمىىىىىىىيم

 إلعععععععععى تمتعععععععععد قعععععععععد بعععععععععل حاليعععععععععة معالجةمشععععععععع لةفعععععععععي  مع عععععععععا واسعععععععععتخدامها االسعععععععععتفاد  مجعععععععععاالتتقتصعععععععععرعلى قدال العلمعععععععععي

 .وقوعها قبل والحاالت من ال واهر بالعديد الت ب 

 

 العلمي البحث خالقياتأ  و  امة م اهيم

 العلمي البحث رأخالقيات المق ود

 اإلنسععععععععععععععععان    ععععععععععععععععا يل عععععععععععععععع م أن ي بغععععععععععععععععي التععععععععععععععععي واالل  امععععععععععععععععات الواجبععععععععععععععععات و عععععععععععععععع ل  والقععععععععععععععععيم يحععععععععععععععععددالمبادئ مصعععععععععععععععع لة

 ومع ا: المهنة صاح    ا يل  م أن يج  التي السلو ية المعايي  من مجموعة هي مهنة أي  أخالقيات
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ا الباحث به يقوم ال ي العمل ي ون  أن : يج العلمي البحث أهليةو  ال ب ة   وتدريبه لخ  ته مناسب 

 .التخصص ب ل  والدراية لديه الخ    ت ون  أن دون  العلوم من علم ألي بحث في نفسه إقحام وعدم

 ت ععععون  وأن وعمععععال قععععوال الصععععدق علععععى بحثععععه يب ععععي أن الباحععععث علععععى : يجعععع ال ىىىىب و العلىىىىم  سىىىىعةو ال ىىىىد  

عععا ي عععون  وأن صعععادقه بحثعععه نتعععا    يتحلعععى أنو   قا تعععه واتسعععا  علمعععه لتنميعععة  سععععى أنو  ينقلعععه  يمعععا أمين 

 .وسعة الصدر بالص  

 تصعععععععععععععععععععاعد وتعيعععععععععععععععععععق سعععععععععععععععععععل ي معععععععععععععععععععردود للبحعععععععععععععععععععث ل: ال خصعععععععععععععععععععيةالمنفعلةأواألنفعاليةتجعاسن عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال البعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد و

 .ومع جي منت م بش ل التف ي 

ا ي عععععععععععععععععون  أن علىالباحعععععععععععععععععث :والموضىىىىىىىىىىىىىىىىىو ية اسن ىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ا منصعععععععععععععععععف   بمناقشعععععععععععععععععة يقعععععععععععععععععوم وأن بحثعععععععععععععععععه فعععععععععععععععععي ومو عععععععععععععععععوعي 

 .الحقيقة إلى للوصول  العلمية بالحجة واألدلة خصمه

يتصعععععععععععععع   أن الباحعععععععععععععث لععععععععععععع اعلى والبحثعععععععععععععالعلمي البعععععععععععععاحثين آ عععععععععععععة العلميععععععععععععععة الحيعععععععععععععا  الت   فعععععععععععععي :العلمىىىىىىىىىىىىىي التواضىىىىىىىىىىىىى 

  .نقدلل متقبلة متوا عة علمية ب خصية

 . قط ناقد إلى الباحث يتحول   ال العلمي البحث  تابة في الهادف النقد : إعمالال اد  النقد

 ل يعععععععععععع   معععععععععععععا الباحعععععععععععععث ي سعععععععععععع   عععععععععععععال العلميععععععععععععة األمانعععععععععععععة م ععععععععععععاهر معععععععععععععن ا خعععععععععععععرين: وهععععععععععععي لععععععععععععدف المل يةالف ريعععععععععععععة اح عععععععععععع ام

 .الرأي  ل  يبين صاح  أن عليه بل لنفسه

 شععععععععععبي  ا أو تأ ي هعععععععععا إلعععععععععى الن عععععععععر دون  الف عععععععععر  معععععععععع يتعامعععععععععل أن الباحعععععععععث علعععععععععى :واألفكىىىىىىىىىار التأثرباألشىىىىىىىىى ا   ىىىىىىىىىدم

 .  ا ن ق أو أيدها قد  الن أن ملجرد   ر  أو لتأييد رأي يند ع  أن

 .البحث على سل ي مردود له ا خرين آراء نقل في ال  وي وعدم التسر  : ألناآلخريو آرا  نقل الدقة  

 يحعععععععععععععا   علعععععععععععععى أن عليعععععععععععععه أن اأخالقعععععععععععععي   مععععععععععععع أو جسعععععععععععععدي أو نف ععععععععععععع ي لخ عععععععععععععر نفسعععععععععععععه الباحعععععععععععععث : ال ععععععععععععععر السىىىىىىىىىىىىىالمة

 .البحث في المس  د ين سالمة
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 علععععععععععععععى  عمععععععععععععععل  ععععععععععععععال األوقععععععععععععععات  ععععععععععععععل فععععععععععععععي بالبحععععععععععععععث المسعععععععععععععع  د ين هويععععععععععععععة حمايععععععععععععععة   ععععععععععععععا : ويقصععععععععععععععدسىىىىىىىىىىىىىىريةالمعلومات

 .االخرين لدف أسرارهم عن ال ش  أو  ش  هوي  م

وإخبععععععععععععععععارهم      بحثععععععععععععععععه خععععععععععععععععالل معهععععععععععععععععم العمععععععععععععععععل يععععععععععععععععود مععععععععععععععععن موا قععععععععععععععععة علععععععععععععععععى الباحععععععععععععععععث يحصععععععععععععععععل أن وهععععععععععععععععي الموافقىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 .ب ل 

ععععععععععععععععععععا بالبحععععععععععععععععععععث المسعععععععععععععععععععع  د ين أن يععععععععععععععععععععدرك أن الباحععععععععععععععععععععث : علععععععععععععععععععععىاسنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحا  حععععععععععععععععععععق  لهععععععععععععععععععععم مت ععععععععععععععععععععوعين ي ونععععععععععععععععععععون  مععععععععععععععععععععا غالب 

 .وق  أي في الدراسة من االنسحاب

ا بالتقعععاط اليقعععوم أن الباحعععث : علعععىالرقمىىىي الهسىىىجيل  دون  ديويععع  تسعععجيل أو أصعععوات تسعععجيل أو صعععور 

 .بعد  وليس البحث في الشرو  قبل الموا قة ت ون  وأن بالبحث موا قة المس  د ين

 الهعععدف لهعععم ويبعععين بحثعععه ععععن   عععر   بالبحعععث المسععع  د ين  ع عععي أن الباحعععث : علعععى المرجعيىىىة التغ يىىىة

 .للبحث اإليجابية النتا   من المس  د ين استفاد  و منه

 . ع ي م امال  ال بالبحث المس  د ين مع صادقا ي ون  أن الباحث : علىالم يف األمل

 باإلن زاميععععععععععععععةأو للشعععععععععععععععور  عر ععععععععععععععة أ ثعععععععععععععع  ألن ععععععععععععععم بالبحععععععععععععععث  المسعععععععععععععع  د ين   ععععععععععععععم : ويقصععععععععععععععدشىىىىىىىىىىىىىىعوراآلخريو مرا ىىىىىىىىىىىىىىاة

 .التعبي  أو الفهم على القدر  عدم أو المر  أو السن     االستسالم بس  

 يفسععععععععععععر أو يحععععععععععععرف بحيععععععععععععث بحثععععععععععععه  لصععععععععععععالة المواقعععععععععععع  ال سععععععععععععت ل أن الباحععععععععععععث : علععععععععععععىالمواقىىىىىىىىىىىىف اسىىىىىىىىىىىىتغالل  ىىىىىىىىىىىىدم

 .بحثه تخدم نتا   إلى الوصول  محاوال بالبحث مقوله المس  د ين

 يفيعععععععععععععدهم بمعععععععععععععا للمسععععععععععععع  د ين البحعععععععععععععث نتعععععععععععععا   الباحعععععععععععععث يقعععععععععععععدم أن : يجععععععععععععع البحىىىىىىىىىىىىىث مىىىىىىىىىىىىىو المسىىىىىىىىىىىىى هدف ن اسىىىىىىىىىىىىىت ادة

 . مس  د ين علي م البحوث الت    إلجراء في خدما  م مقابل

 

 ا لمي م رفا روص ه ا ستاذ اخالقيات
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 االخععععععععععععالق وتتمثععععععععععععل هعععععععععععع   والقععععععععععععوانين اللععععععععععععوا د قبععععععععععععل الجامعيععععععععععععه ال العععععععععععع  االخععععععععععععالقو  المشععععععععععععرف بععععععععععععين العالقععععععععععععه يح ععععععععععععم

 :يلي  يما

 ا عععععععععععععد لعععععععععععععه  اصعععععععععععععيال مو عععععععععععععوعا ي عععععععععععععون  انبععععععععععععع البحعععععععععععععث مو عععععععععععععو  أختيعععععععععععععارفعععععععععععععي  واألمعععععععععععععين املخلعععععععععععععص هالتوجيععععععععععععع  

 . ل  قبل ت رار  عدم من يتم التا د نوا علميه

 يه والمشار ه الجماعي البح ي العمل تفعيل . 

 األستا  إشراف تح  هببحث القيام على الباحث قدر  من التأ د. 

 تسخي   في ال ال  ىعل له منح  التي سل ته االستا  لست   ال . 

 او مشروعات بحوث او واجبات من به ي لفهم  يما السليم التوجيه االبه وجه األستا  ي. 

 للد ا  عع ا واالستعداد ونتا جه وتحليالته بحثه ةمسئولي تحمل علي ال ال  دري ت. 

 ةوالسري ةالعلمية االمان علي المستمر التا يد. 

 ال ال  في العلمي الباحث سمات تنميه. 

 العلمي البحث اصول  او المنه  في االبه مع   اون عدم ال. 

   المتععععععارف الداب الحعععععديث وتبععععععا البنعععععاء الحعععععوار اصععععول  و ععععق واالع ععععع ا  بالمناقشعععععهالسععععما 

 .علي ا

 االخر دون  باحدهمعدم األهتمام و  ال الب بين العدل. 

 لل العععععععععععععععععع   والخلقععععععععععععععععععي السععععععععععععععععععليم المعرفععععععععععععععععععي النمععععععععععععععععععو فععععععععععععععععععي المسععععععععععععععععععاهمة إ اء الخلقيععععععععععععععععععة بمسععععععععععععععععععئوليته لخععععععععععععععععععالاال  عععععععععععععععععععدم

 جلسعععععععععععععععات فعععععععععععععععي أو البحعععععععععععععععث أ نعععععععععععععععاء قدراتعععععععععععععععه سعععععععععععععععواء وتسعععععععععععععععفيه تعععععععععععععععهإهان أو هإ اللععععععععععععععع وأ  اب ععععععععععععععع ا   معععععععععععععععن خعععععععععععععععالل

 .للرسا ل العلنية المناقشة

 ةالف ري ةالمل ي بحقوق  التام االل  ام. 
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 اخالق  رحث لعمل للباحث ال هبيه الوصايا

 امينا  ن . 

 عادال  ن. 

 النا ع العلم اعمل. 

 القواعد اتبع  م اعرف. 

 القصوف  الحاجه عند إال القوانين ت سر ال. 

 توق  ستتنا ل  ان  اعتقدت ا او  األسئله اسأل . 

 توق  اخالقي غي  انه اعتقدت ا ا . 

 تحرف  متأ د غي  ان  اعتقدت ا ا . 

 

 وواجباتحقو   الباح ون 

 ولهم في  ل  : فى مجال البحث العلمى  من أهم العوامل لإلبدا   نيلباحثل ال املةالحرية األ اديمية 

   البحععععععععععععععععععععث  وتمويلععععععععععععععععععععه فععععععععععععععععععععي إاععععععععععععععععععععار سياسععععععععععععععععععععة الجامعععععععععععععععععععععة واألن مععععععععععععععععععععة واللععععععععععععععععععععوا د الحريععععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععععي اختيععععععععععععععععععععار مو ععععععععععععععععععععو

 .المعمول   ا

 .الحرية المس ولة في الوصول إلى المعلومات الم لو ة ألبحاث م  

  نشععععععععععععععععر نتععععععععععععععععا   بحععععععععععععععععوث م دون أخعععععععععععععععع  موا قععععععععععععععععة الممععععععععععععععععولين للمشععععععععععععععععرو  و مععععععععععععععععا ال يمععععععععععععععععس أمععععععععععععععععن ومصععععععععععععععععلحة  أحقيععععععععععععععععة

 البالد.

 تجا  الباحثين   ا القيام الجامعة على يج  األمور التى: 
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 جميعععععععععععععععععععع تمتعععععععععععععععععععع ي عععععععععععععععععععمن وال عععععععععععععععععععالب األ عععععععععععععععععععاديمي املجتمعععععععععععععععععععع تجعععععععععععععععععععا  واجععععععععععععععععععع  لي ائو ومسععععععععععععععععععع الجامععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععى يقعععععععععععععععععععع 

 وفععععععععععععععععي   سععععععععععععععععهل لهععععععععععععععععم االبععععععععععععععععدا  البح ععععععععععععععععى مععععععععععععععععاديبحريععععععععععععععععات ا اديميععععععععععععععععة ودعععععععععععععععععم  يععععععععععععععععةبحث أنشعععععععععععععععع ة فععععععععععععععععي المشععععععععععععععععار ين

  :يلي بما القيام الجامعة على يج   ل  تحقيق س يل

 مناسبةبحثية  بيئة تو ي  في البحث على المشرف أو الر ي  ى الباحث مشار ة. 

 علعععععععععععععععى واالاعععععععععععععععال  العمعععععععععععععععل  تقيععععععععععععععيم أجعععععععععععععععل معععععععععععععععن ومنععععععععععععععت م دوري بشععععععععععععععع ل االجتمعععععععععععععععا  علععععععععععععععى البحثيعععععععععععععععة الفعععععععععععععععرق  حععععععععععععععث 

 . ين وإخ ار الجامعة      العقباتالبحا تواجه قد التي والعقبات التقدم  مدف

 إنجا ها في  شار ون  أو ي تجون ا التي البحثية  عمالل حماية المل ية الف رية. 

 اف غي  تدريب م أو إشرا هم بأن  شعرون ال ين لل الب إ ا ية  رص خلق . 

 المسععععععععععععععععععععاوا  وعلعععععععععععععععععععى   لل ععععععععععععععععععععالب الحسعععععععععععععععععععنة القععععععععععععععععععععدو  ي عععععععععععععععععععون  أن علععععععععععععععععععععى المشعععععععععععععععععععرف أو الر ي عععععععععععععععععععع ي الباحعععععععععععععععععععث حعععععععععععععععععععث 

 .تميي  أي دون  بيع م

 يةالبحث جود  مم نة ا ناء العملية معايي  أعلى على الحفاظ. 

 قبععععععععععععععععععععل سععععععععععععععععععععواء   العلمععععععععععععععععععععي للبحععععععععععععععععععععث األخالقيععععععععععععععععععععة القععععععععععععععععععععيمال ععععععععععععععععععععالب عععععععععععععععععععععن  لجميععععععععععععععععععععع للتععععععععععععععععععععدري  برنععععععععععععععععععععام  اعععععععععععععععععععععداد 

وعلعععععععععععععى الجامععععععععععععععة  البعععععععععععععاحثين لعععععععععععععدف القعععععععععععععيم هععععععععععععع   تعزيعععععععععععععز أجعععععععععععععل معععععععععععععن العليعععععععععععععا الدراسعععععععععععععات مرحلعععععععععععععة فعععععععععععععي أو التخعععععععععععععر 

 :يلي بما القيام

 علععععععععععععععععععععععى قععععععععععععععععععععععادرين لي ونععععععععععععععععععععععوا وتععععععععععععععععععععععأهيلهم بععععععععععععععععععععععالبحوث  الخاصععععععععععععععععععععععة ل خالقيععععععععععععععععععععععات ال ععععععععععععععععععععععالب إدراك علععععععععععععععععععععععى الحععععععععععععععععععععععرص 

 .الم شور  ونتا جها بأبحاث م المتعلقة األخالقية القيم مع التعامل

 الحيوي  واألمان العلمي البحث بأخالقيات تتعلق لل الب والباحثين تدري ية دورات تقديم. 

 واملجتمع اال اديمى ال الب بين العلمي البحث أخالقيات مبادئ نشر.  

  التدري ية البيئة في األخالقية بالقيم المتعلقة الق ايا مناقشة حرية تو ي. 

 ةث العلميو أ ناء إجراء البح الباحثون  هأن يراعييج   ما : 
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 واملجتمعععععععععععععععععع العععععععععععععععععدولي  بحيعععععععععععععععععث تراععععععععععععععععععي بحعععععععععععععععععوث م تلععععععععععععععععع  الحاجعععععععععععععععععات  املحلعععععععععععععععععيحاجعععععععععععععععععات ومشعععععععععععععععععا ل املجتمعععععععععععععععععع  إدراك

 والمشا ل لتسهم في حلها وتنمي  ا.

  اء البحوث. نإل عينوتحديد وق   م ي موالموا نة بيع ما  يةاملخاار البحثو تقدير الفوا د  

  م سسعععععععععععععععععععات املجتمععععععععععععععععععععع  واالهتمعععععععععععععععععععام بمشعععععععععععععععععععار ة  الفريععععععععععععععععععععق البح عععععععععععععععععععيالععععععععععععععععععععدل واإلنصعععععععععععععععععععاف فعععععععععععععععععععي معاملعععععععععععععععععععة أ عععععععععععععععععععراد

 .المدني في األبحاث وحقها في االستفاد  من نتا جها

 اإل ععععععععععععععععععععرار بالمشععععععععععععععععععععار ين بالبحععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععي  والعمععععععععععععععععععععل علععععععععععععععععععععى تقلععععععععععععععععععععيص  جععععععععععععععععععععم األ ععععععععععععععععععععرار فععععععععععععععععععععي حالععععععععععععععععععععة  عععععععععععععععععععععدم

 وقوعها.

 يرا ععععععععععععععق  لععععععععععععع  مععععععععععععععن  معععععععععععععع معععععععععععععاتععععععععععععععى االن  عععععععععععععاء منععععععععععععععه  المو عععععععععععععوعية فعععععععععععععي جميععععععععععععععع مراحعععععععععععععل إعععععععععععععععداد البحعععععععععععععث العلمعععععععععععععي وح

 تقارير ونتا   ونشرها  من المنه  المتبع في البحث العلمي.

  وت بيععععععععععععععععق مععععععععععععععععايي  المنهجيععععععععععععععععة العلميععععععععععععععععة األمانععععععععععععععععة العلميععععععععععععععععة ودقعععععععععععععععة االقتبععععععععععععععععا  فععععععععععععععععي تأصعععععععععععععععيل األبحععععععععععععععععاث  و الدقعععععععععععععععة

  في إعداد البحث وتقديمه لل شر.

  ةالممنوحعععععععععععععععععع السععععععععععععععععععل ةإسععععععععععععععععععاء  اسععععععععععععععععععتخدام  وأفععععععععععععععععععي تحقيععععععععععععععععععق منععععععععععععععععععا ع شخصععععععععععععععععععية   المواقعععععععععععععععععع سععععععععععععععععععت الل إعععععععععععععععععععدم 

معععععععععععععععععع    عععععععععععععععععدف معععععععععععععععععند خعععععععععععععععععدمات  أو  عععععععععععععععععرص  أو تسعععععععععععععععععهيالت لعععععععععععععععععبع  البعععععععععععععععععاحثين علعععععععععععععععععى حسعععععععععععععععععاب العععععععععععععععععبع  ا خعععععععععععععععععر

  أو المشعععععععععععععععععار ين نتا جعععععععععععععععععهاتخعععععععععععععععععا  التعععععععععععععععععدابي  الال معععععععععععععععععة لمنعععععععععععععععععع تعععععععععععععععععأ ي   لععععععععععععععععع  علعععععععععععععععععى إجعععععععععععععععععراء البحعععععععععععععععععث  أو  عععععععععععععععععرور  

  يه.

  اار خعععععععععععععععععععععم معععععععععععععععععععععن أف ملحمعععععععععععععععععععععاي   مراععععععععععععععععععععععا  قواععععععععععععععععععععععد األمعععععععععععععععععععععن والسعععععععععععععععععععععالمةالبعععععععععععععععععععععاحثين و  املحا  عععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععى حقعععععععععععععععععععععوق

 .محتملة

 رص علعععععععععععععععععععععععى تنفيععععععععععععععععععععععع ها ب عععععععععععععععععععععععل أمانعععععععععععععععععععععععة االل ععععععععععععععععععععععع ام باالتفاقيعععععععععععععععععععععععات والعقعععععععععععععععععععععععود الم  معععععععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععععععع البعععععععععععععععععععععععاحثين  والحععععععععععععععععععععععع

القانونيعععععععععععععععععععععععة واألععععععععععععععععععععععععراف الجامعيعععععععععععععععععععععععة والسياسعععععععععععععععععععععععات الح وميعععععععععععععععععععععععة  لقواععععععععععععععععععععععععدوا  واح ععععععععععععععععععععععع ام األن معععععععععععععععععععععععة وإخعععععععععععععععععععععععالص

 .المتعلقة بالبحث العلمي
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 العالميةقوا د واجرا ات ن ر البحوث    املجالت العلمية 

    ابحعععععععععععععععععععععاث م  ت عععععععععععععععععععععجيع البعععععععععععععععععععععاحثين علعععععععععععععععععععععى نشعععععععععععععععععععععرهعععععععععععععععععععععو اصعععععععععععععععععععععبد األتجعععععععععععععععععععععا  السعععععععععععععععععععععا د بعععععععععععععععععععععين الجامععععععععععععععععععععععات المصعععععععععععععععععععععرية

العلميععععععععععععععة فععععععععععععععى املجععععععععععععععالت والععععععععععععععدوريات العالميععععععععععععععة  شععععععععععععععرط اسا عععععععععععععع ى لل  قععععععععععععععى  ومععععععععععععععن  ععععععععععععععم قامعععععععععععععع  الجامعععععععععععععععات بو ععععععععععععععع 

سياسعععععععععععععععات واليععععععععععععععععات لصععععععععععععععععرف الم ا ععععععععععععععععأت الت عععععععععععععععجيعية للبععععععععععععععععاحثين العععععععععععععععع ين قععععععععععععععععاموا ب شعععععععععععععععر ابحععععععععععععععععاث م فععععععععععععععععى دوريععععععععععععععععات 

تحععععععععععععععععععدد علععععععععععععععععععى لل شععععععععععععععععععر العععععععععععععععععععالمى  م ا ععععععععععععععععععأ   الت عالميععععععععععععععععععة ومسععععععععععععععععععاعد  اع ععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععدر س بو عععععععععععععععععععأو مجععععععععععععععععع

مجلععععععععععععععععععععة علميععععععععععععععععععععة عالميععععععععععععععععععععة يصععععععععععععععععععععدر   ععععععععععععععععععععا البحععععععععععععععععععععث المقععععععععععععععععععععدم مععععععععععععععععععععن  ععععععععععععععععععععل ب المعععععععععععععععععععع  ر الخععععععععععععععععععععاصالعامععععععععععععععععععععل اسععععععععععععععععععععا  

ع عععععععععععععععععو هيئعععععععععععععععععة التعععععععععععععععععدر س ععععععععععععععععععع  )اسعععععععععععععععععم هع عععععععععععععععععوهيئة التعععععععععععععععععدر س علعععععععععععععععععى أن ي عععععععععععععععععون البحعععععععععععععععععث الم شعععععععععععععععععور مو عععععععععععععععععحا بععععععععععععععععع

  ).الجامعةعع ال لية ع  هالقسم العلمى التابع ل

  حيعععععععععععععععععععث يقعععععععععععععععععععوم الع عععععععععععععععععععو األول مقعععععععععععععععععععدم  الجامععععععععععععععععععععة يعععععععععععععععععععتم الصعععععععععععععععععععرف لع عععععععععععععععععععو هيئعععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععدر س معععععععععععععععععععن داخعععععععععععععععععععل و

  ععععععععععععععععععععا  االبحععععععععععععععععععععث بموا ععععععععععععععععععععا  األدار  العامععععععععععععععععععععة للبحععععععععععععععععععععوث العلميععععععععععععععععععععة بالجامعععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععابع لهععععععععععععععععععععا باسععععععععععععععععععععتمار  مو ععععععععععععععععععععح

لعلميععععععععععععة ودار أسععععععععععععم املجلععععععععععععة ااجععععععععععععراءات تنفيعععععععععععع  البحععععععععععععث ع تحليععععععععععععل النتععععععععععععا   ع  تابععععععععععععة البحععععععععععععث عععععععععععععع  البحععععععععععععث   ععععععععععععر  

و ال سعععععععععععععععبة  .خاصعععععععععععععععة لععععععععععععععع ل سعععععععععععععععتمار  إويعععععععععععععععتم توقيعععععععععععععععع اسعععععععععععععععماء السعععععععععععععععاد  المشعععععععععععععععار ين فعععععععععععععععى البحعععععععععععععععث علعععععععععععععععى ال شعععععععععععععععر 

لل شعععععععععععععععر فعععععععععععععععى املجعععععععععععععععالت والعععععععععععععععدوريات العالميعععععععععععععععة يجعععععععععععععععع  علعععععععععععععععى البعععععععععععععععاحثين اختيعععععععععععععععار العععععععععععععععدوريات العلميعععععععععععععععة العالميععععععععععععععععة 

 المع  ف   ا والمو قة والتى لدي ا الشروط العلمية لل شر   ا. 

 العلمية    ه ة املجالتهم قوا د الن ر  أ  

 بين الباحث والم سسة الم لفة بال شر  التعاقد 

 و قععععععععععععععععا  هأن يقععععععععععععععععوم هعععععععععععععععع ا التعاقععععععععععععععععد علععععععععععععععععى اسععععععععععععععععس مو ععععععععععععععععوعية مععععععععععععععععن شععععععععععععععععأن ا أن تسععععععععععععععععمد للباحععععععععععععععععث ب شععععععععععععععععر ابحا عععععععععععععععع

المتبععععععععععععععععة فعععععععععععععععى ال شعععععععععععععععر الععععععععععععععععالمى ومعععععععععععععععن اهمهعععععععععععععععا أن : ) ي عععععععععععععععون البحعععععععععععععععث مبت عععععععععععععععرا و و اصععععععععععععععععالة  العلميعععععععععععععععةللشعععععععععععععععروط 

األصعععععععععععععععععععععول العلميعععععععععععععععععععععة المتععععععععععععععععععععععارف علي عععععععععععععععععععععا   م تعععععععععععععععععععععوب بالل عععععععععععععععععععععة األجن يعععععععععععععععععععععة السعععععععععععععععععععععليمة دون ايعععععععععععععععععععععة  ه  يراععععععععععععععععععععععى  يععععععععععععععععععععع

اخ عععععععععععععععاء ل ويععععععععععععععععة أو م بعيععععععععععععععععة أو امال يعععععععععععععععة وو قععععععععععععععععا لن ععععععععععععععععام  تابعععععععععععععععة األبحععععععععععععععععاث األجن يععععععععععععععععة المتععععععععععععععععارف علي ععععععععععععععععا ل ععععععععععععععععل 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

األبحعععععععععععععععععععاث   تتعععععععععععععععععععوا ر بالبحعععععععععععععععععععث ال عععععععععععععععععععوابط واخالقيعععععععععععععععععععات البحعععععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععععععى وتمتعععععععععععععععععععا  هععععععععععععععععععع وأن بلعععععععععععععععععععد اجن عععععععععععععععععععى   

العععععععععععععدولى علعععععععععععععى نحعععععععععععععو يتمتعععععععععععععع بالسعععععععععععععرية والععععععععععععع ف يم عععععععععععععن امعععععععععععععا قبولهعععععععععععععا أو اق ععععععععععععع ا  بعععععععععععععاجراء  بأن عععععععععععععا تخ عععععععععععععع للتح عععععععععععععيم

 . بع  التعديالت أو ر  ها ن ا يا

 الععععععععععععععععععى ال شععععععععععععععععععر العععععععععععععععععععالمى سععععععععععععععععععوف يفععععععععععععععععععتد املجععععععععععععععععععال للبععععععععععععععععععاحثين علععععععععععععععععععى اخععععععععععععععععععتالف تخصصععععععععععععععععععا  م بزيععععععععععععععععععاد    واألتجععععععععععععععععععا

   األاعععععععععععععععععععععال  علعععععععععععععععععععععى األبحععععععععععععععععععععععاث األجن يعععععععععععععععععععععة   والحعععععععععععععععععععععرص علععععععععععععععععععععععى اتبعععععععععععععععععععععا  قواععععععععععععععععععععععد واخالقيععععععععععععععععععععععات البحعععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععععى

و ععععععععععععععععععععمان أصععععععععععععععععععععالة األبحععععععععععععععععععععاث المقدمععععععععععععععععععععة لل شععععععععععععععععععععر   عععععععععععععععععععع   املجععععععععععععععععععععالت العلميععععععععععععععععععععة العالميععععععععععععععععععععة   ممععععععععععععععععععععا يعععععععععععععععععععع دف الععععععععععععععععععععى 

احعععععععععععععععععداث حعععععععععععععععععراك   عععععععععععععععععرف ععععععععععععععععععالمى و قعععععععععععععععععافى ومعرفعععععععععععععععععى بعععععععععععععععععين البعععععععععععععععععاحثين فعععععععععععععععععى مختلععععععععععععععععع  التخصصعععععععععععععععععات العلميعععععععععععععععععة   

 . وانع ا   ل  على جود  العملية التعليمية بجوانب ا املختلفة

  

 

 

 

 

 

 

 

 ال ان البا  

 والبي ة املجتم خدمة  الباح ون و 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

الشعععععععععععععععععععع  أن بنععععععععععععععععععععاء مجتمععععععععععععععععععععع المعر ععععععععععععععععععععة  عععععععععععععععععععععد اليععععععععععععععععععععوم مععععععععععععععععععععن أولويععععععععععععععععععععات العععععععععععععععععععععالم المتح ععععععععععععععععععععر ب ععععععععععععععععععععل جوانبععععععععععععععععععععه وأبعععععععععععععععععععععاد    

هععععععععععععععععو النععععععععععععععععوا  التععععععععععععععععي ترت ععععععععععععععععز علي ععععععععععععععععا و  .ب ععععععععععععععععل أشعععععععععععععععع اله وصععععععععععععععععور مجتمععععععععععععععععع المعر ععععععععععععععععة  يب ععععععععععععععععى العععععععععععععععع فالبحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي هععععععععععععععععو و 

  العععععععععععععى تلععععععععععععع  الععععععععععععععدول  د عععععععععععععع  ممععععععععععععععا أعلععععععععععععععى  وا عععععععععععععد مم نعععععععععععععةبلعععععععععععععدان الععععععععععععععالم  وتتسععععععععععععععابق  يمعععععععععععععا بيع عععععععععععععا للحصععععععععععععععول علعععععععععععععى 
 
عر يععععععععععععععتسخ

جميعععععععععععععععععع اإلم انيعععععععععععععععععات المتاحعععععععععععععععععة فعععععععععععععععععي خدمعععععععععععععععععة العلعععععععععععععععععم والعلمعععععععععععععععععاء ورصعععععععععععععععععد األمعععععععععععععععععوال الال معععععععععععععععععة للدراسعععععععععععععععععات والبحعععععععععععععععععوث التعععععععععععععععععي 

   والتي يم ن تحقيقها بما يأتي: اقتصاديا واجتماعيا وسياسيايم ن لها أن ترتقي 

  الس ان.تو ي  المرا ز العلمية والبحثية والجامعات بما يتناس  مع عدد 

  تععععععععععععععو ي  المي انيععععععععععععععة الال مععععععععععععععة لهععععععععععععععا مععععععععععععععن خععععععععععععععالل رصععععععععععععععد مبلعععععععععععععع  فععععععععععععععي النععععععععععععععات  القععععععععععععععومي ينفععععععععععععععق و ععععععععععععععق خ ععععععععععععععة مدروسععععععععععععععة

 السعععععععععععععععععععععععتمرارية الجامععععععععععععععععععععععععات
 
فعععععععععععععععععععععععي عملهعععععععععععععععععععععععا أوال واسعععععععععععععععععععععععتحداث مرا عععععععععععععععععععععععز  والمرا عععععععععععععععععععععععز البحثيعععععععععععععععععععععععة ومععععععععععععععععععععععععد  مسعععععععععععععععععععععععبقا

 وجامعات جديد  توا   الت ور العلمي والت نولوجي.

 ثيععععععععععععععععععة لت  يععععععععععععععععععة نفقععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععي مععععععععععععععععععن أجعععععععععععععععععععور تععععععععععععععععععو ي  مبععععععععععععععععععال  سععععععععععععععععععنوية للجامعععععععععععععععععععات والمرا ععععععععععععععععععز البح

البعععععععععععععععععاحثين واللععععععععععععععععععوا م المعععععععععععععععععععد  للبحععععععععععععععععععث ومرا عععععععععععععععععز التعلععععععععععععععععععيم المسععععععععععععععععععتمر والععععععععععععععععععدورات و عععععععععععععععععل مععععععععععععععععععا مععععععععععععععععععن شععععععععععععععععععأنه أن 

 يع   بالبحث من الجانبين ال مي والنوعي .

 .االستعانة بالخ  ات الداخلية والخارجية في عملية البحث والت وير 

 فععععععععععععععععععععي تحقيعععععععععععععععععععععق الر اهيععععععععععععععععععععة للمجتمععععععععععععععععععععع وتزويععععععععععععععععععععد  ب تعععععععععععععععععععععا    البحععععععععععععععععععععوث التععععععععععععععععععععي معععععععععععععععععععععن شععععععععععععععععععععأن ا أن تسععععععععععععععععععععهم ت ععععععععععععععععععععجيع

 .التى بدورها ي ون لها  وا د إجتماعية وإقتصادية وإنسانية البحوث والمعلومات

   املخععععععععععععععععععععععاار التععععععععععععععععععععععي   ععععععععععععععععععععععدد البيئععععععععععععععععععععععة  أو  السععععععععععععععععععععععالمة مععععععععععععععععععععععنواالحتيااععععععععععععععععععععععات الال مععععععععععععععععععععععة ل ععععععععععععععععععععععمان  التععععععععععععععععععععععدابي اتخععععععععععععععععععععععا

ا البحععععععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععععععي علععععععععععععععععععععععععى املجتمععععععععععععععععععععععععع  أو ال شععععععععععععععععععععععععر  أو الحيوانععععععععععععععععععععععععات   وفععععععععععععععععععععععععي الحالععععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععععي  شععععععععععععععععععععععععتمل  ي عععععععععععععععععععععععع

الفي وسعععععععععععععععععععععات أو ال ا نعععععععععععععععععععععات الدقيقعععععععععععععععععععععة أو النباتعععععععععععععععععععععات أو الحيوانعععععععععععععععععععععات   يجععععععععععععععععععععع  أن ت عععععععععععععععععععععون األهعععععععععععععععععععععداف م ععععععععععععععععععععع ر  

  وي بغععععععععععععععععي اتخععععععععععععععععا   ععععععععععععععععل اإلجععععععععععععععععراءات الال مععععععععععععععععة لتععععععععععععععععو ي  المسععععععععععععععععتوف الم لععععععععععععععععوب مععععععععععععععععن السععععععععععععععععالمة ل حيععععععععععععععععاء 
 
أخالقيععععععععععععععععا

 وحماية البيئة وال شر وال ا نات الحية األخرف.
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 إلجععععععععععععععععراءات الال معععععععععععععععععة للتععععععععععععععععدقيق فععععععععععععععععي جععععععععععععععععود  البحععععععععععععععععوث  والممارسععععععععععععععععة األخالقيعععععععععععععععععة للجامعععععععععععععععععة الحععععععععععععععععق فععععععععععععععععي اتخععععععععععععععععا  ا

 عن الجوان  المالية للبحوث.
 
 لإلجراءات البحثية المتبعة   ال

 

 ال م عععععععععععععععععان للمصععععععععععععععععالة واألهععععععععععععععععواء ال خصععععععععععععععععية  يعععععععععععععععععه  ومععععععععععععععععن أجععععععععععععععععل تحقيععععععععععععععععق هععععععععععععععععع   
 
 سععععععععععععععععاميا

 
البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي عمععععععععععععععععال

 األهداف يج  االل  ام بما يلي:

  تل عععععععععععععععععع م الجامعععععععععععععععععععة بإتاحععععععععععععععععععة الفرصععععععععععععععععععة للجميععععععععععععععععععع لالاععععععععععععععععععال  علععععععععععععععععععى نتععععععععععععععععععا   البحععععععععععععععععععوث والدراسععععععععععععععععععات  ععععععععععععععععععمن إاععععععععععععععععععار

 حقوق المشار ين في البحوث من ال شر. الحفاظ على مع م ي محدد و  ريقة مس ولة 

  ال يحععععععععععععععععق للمسعععععععععععععععععتفيدين أو الممعععععععععععععععععولين ل بحعععععععععععععععععاث التعععععععععععععععععدخل أو القيعععععععععععععععععام بعععععععععععععععععأي عمعععععععععععععععععل معععععععععععععععععن األعمعععععععععععععععععال التعععععععععععععععععي معععععععععععععععععن

 .وأمان تنفي  البحوثن   دد سالمة شأن ا أ

  يل ععععععععععععععععععععععع م البعععععععععععععععععععععععاحثون بععععععععععععععععععععععععدم ممارسعععععععععععععععععععععععة أي نشعععععععععععععععععععععععاط م عععععععععععععععععععععععي خعععععععععععععععععععععععارجي آخعععععععععععععععععععععععر قعععععععععععععععععععععععد يصعععععععععععععععععععععععرف انتبعععععععععععععععععععععععاههم ععععععععععععععععععععععععن

مسعععععععععععععععععع وليا  م األساسععععععععععععععععععية تجععععععععععععععععععا  الجامعععععععععععععععععععة   مععععععععععععععععععا ي بغععععععععععععععععععي لهععععععععععععععععععم أن يحععععععععععععععععععا  وا علععععععععععععععععععى ال  امععععععععععععععععععا  م األ اديميععععععععععععععععععة 

 والمهنية في الحرم الجامعي   ما نص  عليه اللوا د واألن مة بالجامعة.

  اسعععععععععععععععععععتخدام معععععععععععععععععععوارد الجامععععععععععععععععععععة  بمعععععععععععععععععععا فعععععععععععععععععععي  لععععععععععععععععععع  المرا عععععععععععععععععععق والمعلومعععععععععععععععععععات والمععععععععععععععععععععدات  وال يجعععععععععععععععععععو  للبعععععععععععععععععععاحثين

يحععععععععععععععق للبععععععععععععععاحثين اسععععععععععععععتخدام مععععععععععععععوارد الجامعععععععععععععععة ألي غععععععععععععععر  آخععععععععععععععر خععععععععععععععالف مععععععععععععععا تععععععععععععععم االتفععععععععععععععاق عليععععععععععععععه  إال إ ا تععععععععععععععم 

الحصعععععععععععععععععول علعععععععععععععععععى إ ن مسعععععععععععععععععبق معععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععل الجامععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععى النحعععععععععععععععععو المنصعععععععععععععععععوص عليعععععععععععععععععه فعععععععععععععععععي لعععععععععععععععععوا د وأن معععععععععععععععععة 

 الجامعة.

 وال شععععععععععععععععع  ععععععععععععععععععن جميعععععععععععععععععع االخ  اععععععععععععععععععات واال تشعععععععععععععععععا ات التعععععععععععععععععي تمععععععععععععععععع  أ نعععععععععععععععععاء يجععععععععععععععععع  علعععععععععععععععععى البعععععععععععععععععاحثين اإل صعععععععععععععععععا  

خعععععععععععععععدم  م فعععععععععععععععي الجامععععععععععععععععة   معععععععععععععععا ي بغعععععععععععععععي التعامعععععععععععععععل معععععععععععععععع مل يعععععععععععععععة هععععععععععععععع   االخ  اععععععععععععععععات و قعععععععععععععععا لسياسعععععععععععععععة الجامععععععععععععععععة  

 وللمخ  عين الحق في مشار ة الجامعة في الفوا د أو العوا د الم تسبة.

 تشععععععععععععععععععععارية أو أعمععععععععععععععععععععال م سسععععععععععععععععععععية  يجعععععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععععى البععععععععععععععععععععاحثين فععععععععععععععععععععي الجامعععععععععععععععععععععة اإلبععععععععععععععععععععالغ عععععععععععععععععععععن أيععععععععععععععععععععة اتفاقععععععععععععععععععععات اس

خارجيععععععععععععععععة لهععععععععععععععععم أو ألي مععععععععععععععععن أ ععععععععععععععععراد أسععععععععععععععععرهم  قبععععععععععععععععل أن تععععععععععععععععتم الموا قععععععععععععععععة علععععععععععععععععى هعععععععععععععععع   االتفاقيععععععععععععععععات بععععععععععععععععين هعععععععععععععععع   
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وفعععععععععععععععععي مثعععععععععععععععععل هععععععععععععععععع   الحعععععععععععععععععاالت سعععععععععععععععععوف ي عععععععععععععععععون معععععععععععععععععن ال عععععععععععععععععروري الحصعععععععععععععععععول علعععععععععععععععععى إ ن  .الم سسعععععععععععععععععات والجامععععععععععععععععععة

 في عقد ه   االتفاقيات أو ال  تيبات المق   
 
 حة.رسمي من قبل الجامعة قبل المض ي قدما

  االبتععععععععععععععععاد ععععععععععععععععن التصعععععععععععععععر ات واألسعععععععععععععععالي  التعععععععععععععععي تعععععععععععععععدخل فعععععععععععععععي إاعععععععععععععععار سعععععععععععععععوء السعععععععععععععععلوك األ عععععععععععععععاديمي داخعععععععععععععععل البيئعععععععععععععععة

 الباحث على وجه الخصوص تجن  ما يلي:  علىالبحثية في الجامعة   و 

 الال ق على  ل . وتقديم الش راالع  اف بجهود المتعاونين في البحث عدم 

 المل ية الف رية المقرر  لل ي .ست الل المعلومات أو االستيالء على حقوق إ 

  للقععععععععععععععععيم األ اديميععععععععععععععععة 
 
االسعععععععععععععععتخدام غيعععععععععععععععع  المصععععععععععععععععر  بععععععععععععععععه مععععععععععععععععن نتععععععععععععععععا   البحععععععععععععععععوث السععععععععععععععععرية  ممععععععععععععععععا  شعععععععععععععععع ل تجععععععععععععععععاو ا

 واألعراف العلمية.

 الم اسععععععععععععععععععع  ال خصعععععععععععععععععععية ععععععععععععععععععععن اريعععععععععععععععععععق إسعععععععععععععععععععاء  اسعععععععععععععععععععتخدام األمعععععععععععععععععععوال املخصصعععععععععععععععععععة ألغعععععععععععععععععععرا   االبتععععععععععععععععععععاد ععععععععععععععععععععن   

 البحث.

 في تنفي  البحوث. لمشار يناعلى حقوق األ راد األساسية  الحفاظ 

  ت عععععععععععععععععععر س ااقعععععععععععععععععععا  م لت عععععععععععععععععععوير وتحسعععععععععععععععععععين  فعععععععععععععععععععاء  م األ اديميعععععععععععععععععععة  ممارسعععععععععععععععععععة النقعععععععععععععععععععد البعععععععععععععععععععاحثين يجععععععععععععععععععع  علعععععععععععععععععععي

ععععععععععععععععععععععدم إسعععععععععععععععععععععاء  و الععععععععععععععععععععع اتي واالن عععععععععععععععععععععباط والععععععععععععععععععععععدل فعععععععععععععععععععععي قعععععععععععععععععععععرارا  م  السعععععععععععععععععععععتخدام وتوسعععععععععععععععععععععيع ونشعععععععععععععععععععععر المعر عععععععععععععععععععععة. 

إ ععععععععععععععععععا ة إلععععععععععععععععععى تقعععععععععععععععععديم بحععععععععععععععععععوث م بأسععععععععععععععععععلوب   اسعععععععععععععععععتخدام مععععععععععععععععععواقعهم  بعععععععععععععععععاحثين لتحقيععععععععععععععععععق م اسعععععععععععععععععع  شخصعععععععععععععععععية

 .علمي ومهنية عالية

 بمبععععععععععععععععععععععادئ الصععععععععععععععععععععععدق واألمانععععععععععععععععععععععة والو ععععععععععععععععععععععو  واح عععععععععععععععععععععع ام القواعععععععععععععععععععععععد المهنيععععععععععععععععععععععة للتخصصععععععععععععععععععععععات المهنيععععععععععععععععععععععة  العمععععععععععععععععععععععل

 الم روحة.

    اتبعععععععععععععععععععا  ال عععععععععععععععععععرق واألسعععععععععععععععععععالي  العلميعععععععععععععععععععة المتبععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععي تصعععععععععععععععععععميم وتنفيععععععععععععععععععع  البحعععععععععععععععععععوث للحصعععععععععععععععععععول علعععععععععععععععععععى نتعععععععععععععععععععا

 صحيحة  و ات مصداقية.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 البععععععععععععععععععاحثين فععععععععععععععععععي حريععععععععععععععععععة اختيععععععععععععععععععار األسععععععععععععععععععالي  والنمععععععععععععععععععا   والتقنيععععععععععععععععععات المناسععععععععععععععععععبة  اح عععععععععععععععععع ام حععععععععععععععععععق  مال  ععععععععععععععععععم مععععععععععععععععععن

 إلجراء أبحاث م.

    نشعععععععععععععر النتعععععععععععععا   التعععععععععععععي توصعععععععععععععل البعععععععععععععاحثون إلي عععععععععععععا معععععععععععععع   عععععععععععععر المعوقعععععععععععععات  بحيعععععععععععععث يم عععععععععععععن إخ عععععععععععععا  هععععععععععععع   النتعععععععععععععا

 للتقييم  وت ون متاحة للجمهور مع  رور  اإلشار  إلى إم انية وجود تفسي ات أخرف بديلة.

لمسععععععععععععععععععاعد  ودعععععععععععععععععععم البععععععععععععععععععاحثين المنتمععععععععععععععععععين إلععععععععععععععععععى املجتمعععععععععععععععععععات  يععععععععععععععععععةالبععععععععععععععععععاحثين فععععععععععععععععععي الجامعععععععععععععععععععة السعععععععععععععععععععي بجديجعععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععى 

املحليعععععععععععععععععة  و ععععععععععععععععع ل  الفئععععععععععععععععععات االجتماعيعععععععععععععععععة املحرومعععععععععععععععععة عععععععععععععععععععن اريعععععععععععععععععق تقعععععععععععععععععديم المعلومععععععععععععععععععات والمشعععععععععععععععععور  لهعععععععععععععععععم والتعععععععععععععععععععاون 

 آخععععععععععععععرو  .معهععععععععععععععم
 
  سععععععععععععععواء   ععععععععععععععان مععععععععععععععن الجامعععععععععععععععة نفسععععععععععععععها  أو مععععععععععععععن او أ ثعععععععععععععع  يجععععععععععععععو  للباحععععععععععععععث أن  شعععععععععععععع  ك فععععععععععععععي بحثععععععععععععععه باحثععععععععععععععا

 ععععععععععععععععععن سعععععععععععععععععلو ه وقراراتعععععععععععععععععه المتعلقعععععععععععععععععة بالمشعععععععععععععععععار ة  علعععععععععععععععععى 
 
ال  عيعععععععععععععععععق  لععععععععععععععععع  عملعععععععععععععععععه أخارجهعععععععععععععععععا  علعععععععععععععععععى أن ي عععععععععععععععععون مسعععععععععععععععععئوال

إ ا  انععععععععععععععععععع  مشععععععععععععععععععار ة البعععععععععععععععععععاحثين تقتصععععععععععععععععععر علعععععععععععععععععععى التععععععععععععععععععععاون فععععععععععععععععععي املجعععععععععععععععععععال البح ععععععععععععععععععي  البحعععععععععععععععععععث الميعععععععععععععععععععداني  أو  بالجامعععععععععععععععععععة.

 يلي:  الت لي  بجمع البيانات دون المشار ة في التخ يط للعمل البح ي    يج  االل  ام بما

  يةخ ة البحثالو ق  لميالعاالل  ام بالجدول الزم ي للبحث. 

  اإلبععععععععععععععالغ عععععععععععععععن أيععععععععععععععة معلومععععععععععععععات إ ععععععععععععععا ية تععععععععععععععم جمعهععععععععععععععا أ نععععععععععععععاء العمععععععععععععععل الميععععععععععععععداني  والتععععععععععععععي قععععععععععععععد تعععععععععععععع  ر علععععععععععععععى خ ععععععععععععععة

 سي  أو نتا   البحث.

  تقععععععععععععععديم إشعععععععععععععععار خ ععععععععععععععي فععععععععععععععي الحالععععععععععععععة التععععععععععععععي يرغعععععععععععععع   ي ععععععععععععععا الباحععععععععععععععث المشععععععععععععععارك االنسععععععععععععععحاب مععععععععععععععن المشععععععععععععععار ة فععععععععععععععي

 .مراعا  االل  امات املحدد  والمنصوص علي ا في اتفاقية الشرا ة البحثيةالبحث  مع 

إ ا تجعععععععععععععععععععاو  عمعععععععععععععععععععل الباحعععععععععععععععععععث البحعععععععععععععععععععث الميعععععععععععععععععععداني أو جمعععععععععععععععععععع البيانعععععععععععععععععععات البحثيعععععععععععععععععععة بحيعععععععععععععععععععث شعععععععععععععععععععارك فعععععععععععععععععععي و عععععععععععععععععععع خ عععععععععععععععععععة 

 شر بعد  ل 
ُ
 .البحث وتحليل البيانات  وج  االع  اف بحقه ومساهمته في أي ورقة علمية ت

عععععععععععععععععععد تحديععععععععععععععععععد م ا ععععععععععععععععععأ  البععععععععععععععععععاحثين  والمشععععععععععععععععععار ين فععععععععععععععععععي عقععععععععععععععععععد المشععععععععععععععععععرو   البح ععععععععععععععععععي  أو فععععععععععععععععععي شععععععععععععععععععروط تععععععععععععععععععو ي  المععععععععععععععععععند   و  

ر ععععععععععععععععععععععيس المشععععععععععععععععععععععرو  البح ععععععععععععععععععععععي هععععععععععععععععععععععو المسعععععععععععععععععععععع ول المباشععععععععععععععععععععععر عععععععععععععععععععععععن اإلدار  الماليععععععععععععععععععععععة للمشععععععععععععععععععععععرو  البح ععععععععععععععععععععععي  مععععععععععععععععععععععع قيععععععععععععععععععععععام 

 .مس ولية جميع الباحثين عن اإلهمال والخ أ والتقصي   ال ي قد يقع من جانب م في ه ا الصدد
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

لحصعععععععععععععععععععول علعععععععععععععععععععى الموا قعععععععععععععععععععة الم لو عععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععن الجهعععععععععععععععععععات  ات العالقعععععععععععععععععععة لشعععععععععععععععععععراء المععععععععععععععععععععدات يل ععععععععععععععععععع م الفريعععععععععععععععععععق البح عععععععععععععععععععي با

واألجهعععععععععععععععععز  البحثيعععععععععععععععععة للمشععععععععععععععععععرو    ويل ععععععععععععععععع م أي عععععععععععععععععا بععععععععععععععععععإبالغ الجامععععععععععععععععععة عععععععععععععععععععن  لععععععععععععععععع   وتععععععععععععععععع ول مل يععععععععععععععععععة األجهعععععععععععععععععز  للجامعععععععععععععععععععة 

 بعد ان  اء المشرو   ما لم ينص في التعاقد على غي   ل 

أوجعععععععععععععه اإلنفعععععععععععععاق املحعععععععععععععدد  فعععععععععععععي المق ععععععععععععع   التعععععععععععععي تمععععععععععععع   يجععععععععععععع  أن تنفعععععععععععععق األمعععععععععععععوال  عععععععععععععمن حعععععععععععععدود العقعععععععععععععد أو المنحعععععععععععععة  وفعععععععععععععي

إجا تعععععععععععععععععه  ويم عععععععععععععععععن للبعععععععععععععععععاحثين تععععععععععععععععععديل بعععععععععععععععععع  البنعععععععععععععععععود  بمعععععععععععععععععا يتفعععععععععععععععععق ومصعععععععععععععععععلحة البحعععععععععععععععععث  و لععععععععععععععععع  بععععععععععععععععععد الرجعععععععععععععععععو  إلعععععععععععععععععى 

  لجنة أخالقيات البحث العلمي  وموا قة الجهة الممولة للمشرو  البح ي.

 

 السالمة والصحة الم نيةحجرا ات  القته ر و  البحث العلمى

المهنيعععععععععععععععععة المتبععععععععععععععععععة والمتععععععععععععععععععارف السعععععععععععععععععالمة والصعععععععععععععععععحة ألح عععععععععععععععععام  داخعععععععععععععععععل الحعععععععععععععععععرم الجعععععععععععععععععامعى المواقعععععععععععععععععع البحثيعععععععععععععععععةتخ عععععععععععععععععع 

أن ت ععععععععععععععععععععون السععععععععععععععععععععالمة جععععععععععععععععععععزء مععععععععععععععععععععن  قا ععععععععععععععععععععة السععععععععععععععععععععالمة والصععععععععععععععععععععحة سععععععععععععععععععععباب نجععععععععععععععععععععا  بععععععععععععععععععععرام  أوان مععععععععععععععععععععن علي ععععععععععععععععععععا عالميععععععععععععععععععععا  

ال ل ا ة المرات  االدارية  ي ا   ويج  علي ا االل  ام بما يلي: الم سسة مع تو ر ن ام مساءلة  ع 

 .تحسين سالمة مواقع العمل من حيث الن ا ة و ال  تي  و بيئة العمل 

 .التحسين في سالمة المعدات وتو ي  الحمايات 

 .تحسين ن ام التقارير ملختل  انوا  الحوادث 

  العاملين والزوار والمتعهدين .الباحثين و تحسين ن ام ادار  سالمة 

 ن وأع ععععععععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععععدر س وال ععععععععععععععععععععععععالب االهتمععععععععععععععععععععععععام بحمايععععععععععععععععععععععععة صععععععععععععععععععععععععحة وسععععععععععععععععععععععععالمة البععععععععععععععععععععععععاحثين المشععععععععععععععععععععععععار ي

 والموظفين.

  .مان تو ي  بيئة عمل آمنة لجميع المشار ين والعاملين بالبحث  

  تقععععععععععععععععععععععععديم معلومععععععععععععععععععععععععات بشععععععععععععععععععععععععأن السععععععععععععععععععععععععالمة واملخععععععععععععععععععععععععاار الصععععععععععععععععععععععععحية للبععععععععععععععععععععععععاحثين المشععععععععععععععععععععععععار ين وأع ععععععععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععععععععة

 التدر س وال الب.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  هيئعععععععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععععععدر س   وحعععععععععععععععععععععععث البعععععععععععععععععععععععاحثين وأع عععععععععععععععععععععععاء السعععععععععععععععععععععععالمة والصععععععععععععععععععععععحة تحديععععععععععععععععععععععد املخعععععععععععععععععععععععاار التعععععععععععععععععععععععي   عععععععععععععععععععععععدد

وال ععععععععععععععععالب علععععععععععععععععى تقععععععععععععععععديم تقععععععععععععععععارير عععععععععععععععععن أيععععععععععععععععة مخععععععععععععععععاار   مععععععععععععععععا يجعععععععععععععععع  تقععععععععععععععععديم المعلومععععععععععععععععات الخاصععععععععععععععععة بتعععععععععععععععععدابي  

السععععععععععععععععععالمة مععععععععععععععععععن املخععععععععععععععععععاار البي يععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي قععععععععععععععععععد تععععععععععععععععععنجم عععععععععععععععععععن مشععععععععععععععععععرو  معععععععععععععععععععين ل ععععععععععععععععععل المتواجععععععععععععععععععدين بععععععععععععععععععالحرم 

 الجامعي واملجاورين له. ويحق للمت ررين التقدم بش وف خ ية إلى الجهات املختصه.

 ععععععععععععععععععععن حعععععععععععععععععععرم الجامععععععععععععععععععععة  لتقليعععععععععععععععععععل تخعععععععععععععععععععا  تعععععععععععععععععععدابي  إ 
 
السعععععععععععععععععععالمة المناسعععععععععععععععععععبة إ ا تعععععععععععععععععععم تنفيععععععععععععععععععع  المشعععععععععععععععععععرو  بعيعععععععععععععععععععدا

املخععععععععععععععععععععععععععاار  وحمايععععععععععععععععععععععععععة أع ععععععععععععععععععععععععععاء الجامعععععععععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععععععععن البععععععععععععععععععععععععععاحثين وأع ععععععععععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععععععدر س والمععععععععععععععععععععععععععوظفين 

 واملحا رين الزا رين وال الب واملجتمع.

 

 السالمة الم نية و  الصحة الم ا ل التي تعي   طبي  أن طةبعض 

  السالمة والصحة المهنيةعدم تو ي  مت لبات. 

 غيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاب التفتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي  الفععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال والرقابعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة ال ا يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   نقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععص اإلم انعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات. 

 .نقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععص الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوعي بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأمور السععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالمة والصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععحة المهنيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ل عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام

 

 ية وانية للسالمة والصحة المهنية.عدم وجود سياسة وا حة أو اس  اتيج 

 السالمة والصحة المهنيةة بأمور غياب الت سيق ال افي بين الجهات املختلفة المعني. 

 فوائد  طبي   جرا ات ومتطلبات السالمة والصحة الم نية 

 املحا  ة على سالمة النفس اإلنسانية الع وية والنفسية. 

 ياد  اإلنتاجيةو  الحفاظ على الدخل المادي والمعيش ي . 

  البحثية استمرارية المشار ة في العمل وال شااات. 

   ا ناء اجراء البحوثتقليل الوق  المفقود في. 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  تخفي  ال لفة المباشر  وغي  المباشر  للحوادث. 

 املحا  ة على أ راد أصحاء ومنتجين. 

 تقليل الع ء على الخدمات العالجية. 

 املحا  ة على االقتصاد الوا ي وتنميته. 

ولية  ععععععععععععععععل باحععععععععععععععععث أوع ععععععععععععععععو هيئععععععععععععععععة التععععععععععععععععدر س أو ئتعععععععععععععععععد املحا  ععععععععععععععععة علععععععععععععععععى الصععععععععععععععععحة الجيععععععععععععععععد  وإجععععععععععععععععراءات السععععععععععععععععالمة مسعععععععععععععععع

 في الجامعة  وفي س يل تحقيق  ل  يل  م الباحثون بما يلي: 
 
 أو االبا

 
 موظفا عامال

  االمتثععععععععععععععععععععععال ل ن مععععععععععععععععععععععة الصععععععععععععععععععععععحية وآليععععععععععععععععععععععات السععععععععععععععععععععععالمة المتبعععععععععععععععععععععععة بععععععععععععععععععععععاإلدارات والمرا ععععععععععععععععععععععز البحثيععععععععععععععععععععععة والعلميععععععععععععععععععععععة

 والصحية املختلفة بالجامعة. 

  د الصععععععععععععععععععععععععععحية والبي يعععععععععععععععععععععععععععة الصععععععععععععععععععععععععععادر  ععععععععععععععععععععععععععععن الدولععععععععععععععععععععععععععة أو أحعععععععععععععععععععععععععععدف التعليمعععععععععععععععععععععععععععات واألن مععععععععععععععععععععععععععة واللعععععععععععععععععععععععععععوا إتبععععععععععععععععععععععععععا 

 م سسا  ا.

 الحوادث واإلصابات واملخاار البحثية املختلفة. ل  ام  المتعلقة بالوقاية منبا ل  اماال 

 

 

 ال الثالبا  

  البحوث مجال    لالخالقيات القوا دا رشادية

 الب ر     البحوث مجال    لفخالقيات ا رشادية القوا د

 تتعلععععععععععععععععععق ر يسععععععععععععععععععية مبععععععععععععععععععاديء لثال ععععععععععععععععععة و قععععععععععععععععععا بشععععععععععععععععععرية دراسععععععععععععععععععة لحععععععععععععععععععاالت المت ععععععععععععععععععمنه األبحععععععععععععععععععاث جميععععععععععععععععععع تععععععععععععععععععتم أن يجعععععععععععععععععع 

 .الصععععععععععععععععععحية المعر ععععععععععععععععععة ا ععععععععععععععععععراء فععععععععععععععععععي البحععععععععععععععععععث يععععععععععععععععععتم وأن والعععععععععععععععععععدل والمنفعععععععععععععععععععة   األشععععععععععععععععععخاص ح عععععععععععععععععع اماو    بعععععععععععععععععع داب المهنععععععععععععععععععة

.  الصععععععععععععععععحية مشعععععععععععععععع التال حععععععععععععععععل أو الصععععععععععععععععحية الرعايععععععععععععععععة تحسععععععععععععععععين مسععععععععععععععععتوف  علععععععععععععععععى ملمععععععععععععععععو  إيجععععععععععععععععابي أ ععععععععععععععععر لععععععععععععععععه ي ععععععععععععععععون  وأن

 وأن.  املجتمععععععععععععععععععععععع أو للمععععععععععععععععععععععري  حععععععععععععععععععععععدوث ا المتوقععععععععععععععععععععععع األ ععععععععععععععععععععععرار العلمععععععععععععععععععععععي البحععععععععععععععععععععععث مععععععععععععععععععععععن المرجععععععععععععععععععععععو  الفوا ععععععععععععععععععععععد تفععععععععععععععععععععععوق  أن



 
 

 
 
 

 
24 

 
 

 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 .أخالقيععععععععععععععععة غيعععععععععععععععع  لوسعععععععععععععععيلة ام عععععععععععععععع ر الن يلعععععععععععععععة ال ايععععععععععععععععة ت عععععععععععععععون  وأال األخععععععععععععععععالق مبععععععععععععععععادئ معععععععععععععععع مععععععععععععععععيلالع البحعععععععععععععععث وسععععععععععععععععا ل تتفعععععععععععععععق

الععععععععععععععععععع ي  واملجتمعععععععععععععععععععع اإلنسعععععععععععععععععععان حمايعععععععععععععععععععة ومبعععععععععععععععععععادئ األخالقعععععععععععععععععععي اإلاعععععععععععععععععععار معععععععععععععععععععع ومخرجاتعععععععععععععععععععه البحعععععععععععععععععععث  ر عععععععععععععععععععية تتععععععععععععععععععععار  وأال

 وفي س يل تحقيق  ل  يج  على الباحث مراعا  ما يلي :  .. عيشون  يه

 لتحقيععععععععععععععق أقععععععععععععععل خ ععععععععععععععور  إيجععععععععععععععاد وسععععععععععععععا ل أخععععععععععععععرف بديلععععععععععععععة والبععععععععععععععد مععععععععععععععن   ات الصععععععععععععععلة والعينععععععععععععععات جمععععععععععععععع البيانععععععععععععععات

 .ه   المنا ع

  ثعععععععععععععععععععععع  عر ععععععععععععععععععععععة بالفئععععععععععععععععععععععة األواالهتمععععععععععععععععععععععام  الفئععععععععععععععععععععععات التععععععععععععععععععععععي يععععععععععععععععععععععتم إجععععععععععععععععععععععراء البحععععععععععععععععععععععث علي ععععععععععععععععععععععا مراعععععععععععععععععععععععا  مشععععععععععععععععععععععاعر 

 م والخ و    األافال والمسنين و وي االحتياجات الخاصة.لالستسال 

 معانعععععععععععععععععععععا   ةأو أيععععععععععععععععععععع  حمايعععععععععععععععععععععة المشعععععععععععععععععععععار ين  عععععععععععععععععععععد أي  عععععععععععععععععععععرر جسعععععععععععععععععععععدي أو نف ععععععععععععععععععععع ي أو اجتمعععععععععععععععععععععاعي أو اقتصعععععععععععععععععععععادي

 محتملة.

   الموا نعععععععععععععععة الدقيقععععععععععععععععة والعادلععععععععععععععععة بععععععععععععععععين مجمعععععععععععععععو  المنععععععععععععععععا ع واملخععععععععععععععععاار التععععععععععععععععي قعععععععععععععععد تععععععععععععععععنجم عععععععععععععععععن البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي

ن تجاو هعععععععععععععععععا مقابعععععععععععععععععل مجمعععععععععععععععععو  الفوا عععععععععععععععععد المتوقععععععععععععععععععة معععععععععععععععععن  ا  انععععععععععععععععع  املخعععععععععععععععععاار فعععععععععععععععععي حعععععععععععععععععدود  عععععععععععععععععيقة  عععععععععععععععععيم إ ععععععععععععععععع

ليته فععععععععععععععععي تحديععععععععععععععععد وتفععععععععععععععععادي هعععععععععععععععع   ئو ن مسععععععععععععععععمععععععععععععععععلععععععععععععععععى إعفععععععععععععععععاء الباحععععععععععععععععث إالبحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععي  دون أن يعععععععععععععععع دي  لعععععععععععععععع  

 املخاار قدر اإلم ان.

 .ر األسباب العلمية ألهمية الدراسة البحثية و ا د  ا العلمية والمعر ية للمجتمع   

  ال ين تجرف علي م البحوثنسانية ل شخاص غي  اإلعدم المعاملة . 

  أن علعععععععععععععععععى د يعععععععععععععععععيجععععععععععععععععع  تقليعععععععععععععععععل املخعععععععععععععععععاار التعععععععععععععععععي البعععععععععععععععععد مع عععععععععععععععععا عنعععععععععععععععععد تحقيعععععععععععععععععق الهعععععععععععععععععدف معععععععععععععععععن البحعععععععععععععععععث  معععععععععععععععععع التأ

 .استخدام  ال شر هو عنصر أسا  ي إلجراء البحث

  عنعععععععععععععععععدما تن عععععععععععععععععوي األبحعععععععععععععععععاث علعععععععععععععععععى مخعععععععععععععععععاار  بيععععععععععععععععع   يعععععععععععععععععنجم عع عععععععععععععععععا  عععععععععععععععععرر علعععععععععععععععععى ال شعععععععععععععععععر  ي بغعععععععععععععععععي علعععععععععععععععععى لجنعععععععععععععععععة

 .إي ا  نسبة ه ا الخ ر وأسبابهث أخالقيات البحث العلمي م البة الباح
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  ى قابليععععععععععععععععععةال ععععععععععععععععععيفة فععععععععععععععععععي مجعععععععععععععععععاالت البحععععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععععي  ي بغععععععععععععععععععي اإلشعععععععععععععععععار  إلعععععععععععععععععع الفئععععععععععععععععععاتعنعععععععععععععععععدما يععععععععععععععععععتم إشعععععععععععععععععراك 

 ت بيق مشار   م في تل  األبحاث وعدم است اللهم. 

 فععععععععععععععععععي البحعععععععععععععععععث بخصععععععععععععععععععوص املخعععععععععععععععععاار املحتملععععععععععععععععععة   سععععععععععععععععععتعان   عععععععععععععععععممعععععععععععععععععن ع ةتعععععععععععععععععو ي  بيانععععععععععععععععععات ومعلومعععععععععععععععععات وا ععععععععععععععععععح

 ل استخدامها في إجراءات الحصول على إ ن بالعلم. والفوا د المتوقعة  ألج

  البحععععععععععععععععععوث العلميععععععععععععععععععة  أ نععععععععععععععععععاء إنجععععععععععععععععععا ال رامععععععععععععععععععة اإلنسععععععععععععععععععانية فععععععععععععععععععي  اح  امعايععععععععععععععععععة القععععععععععععععععععيم األخالقيععععععععععععععععععة اإلنسععععععععععععععععععانية و ر

 الت بيقية.

   تبصععععععععععععععععععععععي  المشععععععععععععععععععععععار ين بدرجععععععععععععععععععععععة الخ ععععععععععععععععععععععر مععععععععععععععععععععععن العمععععععععععععععععععععععل البح ععععععععععععععععععععععي  وال ععععععععععععععععععععععابع الت ععععععععععععععععععععععوعي للمشععععععععععععععععععععععار ة  يععععععععععععععععععععععه

ار ة أو العععععععععععععععععععععر   واالنسعععععععععععععععععععععحاب معععععععععععععععععععععن البحعععععععععععععععععععععث  وفعععععععععععععععععععععي أي وللمشعععععععععععععععععععععار ين  امعععععععععععععععععععععل الحريعععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععععي قبعععععععععععععععععععععول المشععععععععععععععععععععع

وقععععععععععععععع   دون أن ي عععععععععععععععون لقعععععععععععععععرارهم أي تعععععععععععععععأ ي  علعععععععععععععععى معععععععععععععععا يتلقونعععععععععععععععه معععععععععععععععن ععععععععععععععععال   وعلعععععععععععععععى الباحعععععععععععععععث أن يح ععععععععععععععع م قعععععععععععععععرار 

  ال خص في المشار ة أو االنسحاب.

 االن  عععععععععععععععععاء معععععععععععععععععن  لحعععععععععععععععععينإخفعععععععععععععععععاء المعلومعععععععععععععععععات التعععععععععععععععععي   عععععععععععععععععم المشعععععععععععععععععار ين  أو ممارسعععععععععععععععععة الت عععععععععععععععععليل علعععععععععععععععععي م   ععععععععععععععععععدم

 البحث.

 

 

 ا ألش ا  محدود  ال  م أو اسدرارا  تعل التي حتياالات ا  

  تعامععععععععععععععل معهععععععععععععععم ب ععععععععععععععل اح عععععععععععععع ام وتقععععععععععععععدير  مععععععععععععععع إع ععععععععععععععا  م الفرصععععععععععععععة والوقعععععععععععععع  المال ععععععععععععععم لهععععععععععععععم ان ييلععععععععععععععزم الباحععععععععععععععث

 أو ألوليا  م في قبول المشار ة أو عدمها في البحث مو و  الدراسة. 

 أو معععععععععععععععععععععععن ينعععععععععععععععععععععععوب ععععععععععععععععععععععععع من الشعععععععععععععععععععععععرعيي و ال  عععععععععععععععععععععععمحصععععععععععععععععععععععول علعععععععععععععععععععععععى الموا قعععععععععععععععععععععععة المسعععععععععععععععععععععععبقة معععععععععععععععععععععععن  وي عععععععععععععععععععععععم أو ال 

 للمشار ة في البحث.
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  جيعععععععععععععععععد  بو عععععععععععععععععع المشعععععععععععععععععارك  وأن ي عععععععععععععععععون لعععععععععععععععععه الصعععععععععععععععععالحية  ةالشعععععععععععععععععرعي علعععععععععععععععععى معر ععععععععععععععععع الو يعععععععععععععععععليجععععععععععععععععع  أن ي عععععععععععععععععون

 علععععععععععععععى  ععععععععععععععح  المشععععععععععععععارك لالشععععععععععععععرعية فععععععععععععععي التصععععععععععععععرف نيابععععععععععععععة عععععععععععععععن المشععععععععععععععارك لمراقبععععععععععععععة البحععععععععععععععث  
 
ي ععععععععععععععون قععععععععععععععادرا

 .المشاركة ن االستمرار  يه قد ي ر بمصلحأ  إ ا رأف شاء من البحث في أي وق 

 األسعععععععععععععععععععععععععا  األخالقعععععععععععععععععععععععععي لالع ععععععععععععععععععععععععع اف بحقهعععععععععععععععععععععععععم فعععععععععععععععععععععععععي   عععععععععععععععععععععععععدالمشعععععععععععععععععععععععععار ين فعععععععععععععععععععععععععي البحعععععععععععععععععععععععععث  ةاح عععععععععععععععععععععععع ام اسعععععععععععععععععععععععععتقاللي

      .الخصوصية

  لعععععععععععععى إيجعععععععععععع  علعععععععععععععى الباحعععععععععععععث  سععععععععععععع   قعععععععععععععة المشعععععععععععععارك وتعزيزهعععععععععععععا  واالبتعععععععععععععاد ععععععععععععععن  عععععععععععععل معععععععععععععا معععععععععععععن شعععععععععععععأنه أن يععععععععععععع دي

  عزع  ا 

 وفي ه ا الجان  يلزم الباحث بما يلي:

 ا خرين دون الحصول على إ ن من المشارك ب ل   ال يجو  للباحث تقاسم المعلومات مع. 

  تبليعععععععععععععععععععع  الجهععععععععععععععععععععات الرسععععععععععععععععععععمية بالمعلومععععععععععععععععععععات واألسععععععععععععععععععععرار التععععععععععععععععععععي ال يرغعععععععععععععععععععع  المشعععععععععععععععععععععارك بعععععععععععععععععععععدم قيععععععععععععععععععععام الباحععععععععععععععععععععث

 بالتبلي  عع ا.

  املحا  عععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععى معععععععععععععععععععا يم عععععععععععععععععععن اعتبعععععععععععععععععععار  معلومعععععععععععععععععععات سعععععععععععععععععععرية أو خاصعععععععععععععععععععة للمشعععععععععععععععععععار ين أ نعععععععععععععععععععاء إجعععععععععععععععععععراء البحعععععععععععععععععععث

 وبعد االن  اء منه. 

 يتخععععععععععععععع  و  ألن معععععععععععععععة الم بقعععععععععععععععة فعععععععععععععععي الدولعععععععععععععععة بال سعععععععععععععععبة لسعععععععععععععععرية وحريعععععععععععععععة تعععععععععععععععداول المعلومعععععععععععععععاتالمعر عععععععععععععععة ال املعععععععععععععععة با

المعلومعععععععععععععععععععات السعععععععععععععععععععرية فعععععععععععععععععععي ظعععععععععععععععععععل الت عععععععععععععععععععور السعععععععععععععععععععر ع فعععععععععععععععععععي ت نولوجيعععععععععععععععععععا  ةل عععععععععععععععععععمان حمايععععععععععععععععععع ةخ عععععععععععععععععععوات مناسعععععععععععععععععععب

 المعلومات.

  ت عععععععععععععععععععععععععععععععوير أسعععععععععععععععععععععععععععععععالي  وممارسعععععععععععععععععععععععععععععععات مناسعععععععععععععععععععععععععععععععبة لجمعععععععععععععععععععععععععععععععع وحفععععععععععععععععععععععععععععععع  واسعععععععععععععععععععععععععععععععتخدام البيانعععععععععععععععععععععععععععععععات ال خصعععععععععععععععععععععععععععععععية

للمشعععععععععععععععار ين  وال يجععععععععععععععععو  ال شععععععععععععععع  عععععععععععععععععن البيانععععععععععععععععات التعععععععععععععععي قععععععععععععععععدمها المشعععععععععععععععار ون حتععععععععععععععععى لععععععععععععععععو تعععععععععععععععم ال شعععععععععععععععع  عععععععععععععععععن 

  ا وا ق المشارك على إ شا  ا.إهوية المشار ين  إال 



 
 

 
 
 

 
27 

 
 

 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  ملخععععععععععععععععص ععععععععععععععععععن نتعععععععععععععععععا   تزويععععععععععععععععد المشعععععععععععععععععار ين بالمعلومعععععععععععععععععات التععععععععععععععععي جمعهعععععععععععععععععا معععععععععععععععععن مشععععععععععععععععرو  البحعععععععععععععععععث  وإع عععععععععععععععععا  م

 البحث.

 النفقعععععععععععععععات معععععععععععععععن وغي هعععععععععععععععا السعععععععععععععععفر وت عععععععععععععععالي  المفقعععععععععععععععود  م اسعععععععععععععععب م ععععععععععععععععن البحعععععععععععععععث حعععععععععععععععاالت تععععععععععععععععوي  يعععععععععععععععتم قعععععععععععععععد 

 يعععععععععععععععتم وقععععععععععععععد. مجانيعععععععععععععععة ابيععععععععععععععة خععععععععععععععدمات  ععععععععععععععع ل  يتلقععععععععععععععون  وقععععععععععععععد البحعععععععععععععععث  فععععععععععععععى جعععععععععععععععراء المشععععععععععععععار ة مععععععععععععععن ملععععععععععععععةحتامل

ععععععععععععععا  عمليعععععععععععععععة معععععععععععععععن مباشعععععععععععععععر  بفوا عععععععععععععععد يتمتععععععععععععععععون  ال الععععععععععععععع ين هعععععععععععععع الء للحعععععععععععععععاالت  خاصعععععععععععععععة ماليعععععععععععععععة مبعععععععععععععععال  إع عععععععععععععععاء أي  

 والوقعععععععععععععععععععع  البحععععععععععععععععععععث يت ععععععععععععععععععععمع ا الم ععععععععععععععععععععايقات التععععععععععععععععععععى عععععععععععععععععععععن  لعععععععععععععععععععع  مععععععععععععععععععععن بععععععععععععععععععععدال مهتعوي عععععععععععععععععععع يععععععععععععععععععععتم أو البحععععععععععععععععععععث 

ا  بيعععععععععععععععععععع   المبععععععععععععععععععععال  ت ععععععععععععععععععععون  أال ي بغععععععععععععععععععععى ال و.  يععععععععععععععععععععه المسعععععععععععععععععععع  ل   ال بيععععععععععععععععععععة باه ععععععععععععععععععععة الخععععععععععععععععععععدمات ت ععععععععععععععععععععون  وأال جععععععععععععععععععععد 

  الت الي 

 قوا د اجرا  األرحاث راست دام حيوانات التجار     

للبحععععععععععععععععث  الحيععععععععععععععععوان واختبععععععععععععععععار الحيععععععععععععععععوان بعععععععععععععععععد اجععععععععععععععععراءات متعععععععععععععععععدد  لفحععععععععععععععععصعلععععععععععععععععى  الجامعععععععععععععععععات داخععععععععععععععععل البحععععععععععععععععث يجععععععععععععععععرف 

حيوانععععععععععععععععات هععععععععععععععععو الحصععععععععععععععععول علععععععععععععععععى معلومععععععععععععععععات مو وقععععععععععععععععة  ات المععععععععععععععععن التجععععععععععععععععارب علععععععععععععععععى   عععععععععععععععع يي. ي ععععععععععععععععون الهععععععععععععععععدف الر العلمععععععععععععععععى

 فععععععععععععععععععاء  علميععععععععععععععععععة عاليععععععععععععععععععة  ال يم ععععععععععععععععععن تحقيقهععععععععععععععععععا  دون وجععععععععععععععععععود بععععععععععععععععععديل عع ععععععععععععععععععا  ويجعععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععى الباحععععععععععععععععععث عنععععععععععععععععععد اسععععععععععععععععععتخدام 

خ عععععععععععععععععة لتفصعععععععععععععععععيل اعععععععععععععععععرق البحعععععععععععععععععث والعمليعععععععععععععععععات  واسعععععععععععععععععتخدام أقعععععععععععععععععل ععععععععععععععععععدد و عععععععععععععععععع  الحيوانعععععععععععععععععات فعععععععععععععععععي التجعععععععععععععععععارب العلميعععععععععععععععععة

 ما. ب ريقة الحيوانات استخدام على  عتمد العشرين القرن  في ال  ي نجا اال   ل . تقريبامم ن مع ا

 : الحيوان على البحوث إجراء شروط

 إليه واإلحسان بالحيوان بالر ق اإلسالمية المبادئ تحقيق على العمل. 

 ال   تقدم عليه ىيب  مهم ل ر  البحوث اجراء عملية ت ون  أن. 

   التععععععععععععععععععي العلميععععععععععععععععععة أو التجري يععععععععععععععععععة الوسععععععععععععععععععا ل بجميععععععععععععععععععع العلمععععععععععععععععععي البحععععععععععععععععععث ألغععععععععععععععععععرا  الحيععععععععععععععععععوان اسععععععععععععععععععتخدام يجععععععععععععععععععو 

  تس   ال
 
 التجر ة عليه تجرف  ال ي للحيوان معتاد غي  ألما

 اإلم ان قدر لمها جن تي و الحيوان  ع ب أال. 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

 ميلالع الف ول  مجرد البحث قصد ي ون  أال. 

 هععععععععععععععععععععععععععع ا دون  أهعععععععععععععععععععععععععععدا ها تحقعععععععععععععععععععععععععععق أن يم عععععععععععععععععععععععععععن ال التعععععععععععععععععععععععععععي البحعععععععععععععععععععععععععععوث علعععععععععععععععععععععععععععى الحيعععععععععععععععععععععععععععوان اسعععععععععععععععععععععععععععتخدام صعععععععععععععععععععععععععععرتيق 

 .االستخدام

 باالنقرا  المهدد  للحيوانات السل ي االستخدام يح ر. 

  فععععععععععععععععععععععي المسععععععععععععععععععععععئولة أو املختصععععععععععععععععععععععة الجهععععععععععععععععععععععات مععععععععععععععععععععععن الحيععععععععععععععععععععععوان علععععععععععععععععععععععى بععععععععععععععععععععععإجراء التجععععععععععععععععععععععارب إ ن علععععععععععععععععععععععى الحصععععععععععععععععععععععول 

  الجامعة

  ام بمراعا  األمور التالية: أللايج  على الباحث   

  االهتمعععععععععععععععام باملحا  ععععععععععععععععة علععععععععععععععععى حيوانععععععععععععععععات التجععععععععععععععععارب  واالع عععععععععععععععع اف بحساسععععععععععععععععي  ا ل لععععععععععععععععم  لمععععععععععععععععا ي هععععععععععععععععر علي ععععععععععععععععا مععععععععععععععععن

 اال  راب والخوف عندما تت  ر التجارب.

  التخ عععععععععععععععععععععيط ألي تجعععععععععععععععععععععارب علعععععععععععععععععععععى الحيعععععععععععععععععععععوان ب ريقعععععععععععععععععععععة حععععععععععععععععععععع ر  وعلميعععععععععععععععععععععة حسععععععععععععععععععععع  المعر عععععععععععععععععععععة المتعععععععععععععععععععععو ر  ععععععععععععععععععععععن

  ريقة علمية. تابة منه  البحث ببمش لة البحث 

 عت ععععععععععععععع  انتخععععععععععععععععاب الحيوانعععععععععععععععات للتجععععععععععععععععارب جعععععععععععععععزء  
 
 أساسععععععععععععععععي ا

 
معععععععععععععععن أجععععععععععععععععل إنجعععععععععععععععا  مععععععععععععععععنه  الدراسعععععععععععععععة   مععععععععععععععععا ي بغععععععععععععععععي  ا

قبععععععععععععععععععععل الخ ععععععععععععععععععععو   حال  ععععععععععععععععععععا الصععععععععععععععععععععحيةمراجعععععععععععععععععععععة المتخصصععععععععععععععععععععين فععععععععععععععععععععي صععععععععععععععععععععحة حيوانععععععععععععععععععععات التجععععععععععععععععععععارب لمعر ععععععععععععععععععععة 

 األخي   من االنتخاب.

  لععععععععععععععععة المي رو يععععععععععععععععة ة والحايالصععععععععععععععععح ةالناحيععععععععععععععععمععععععععععععععععن لتجر ععععععععععععععععة  مععععععععععععععععا ان نفحصععععععععععععععععه يراعععععععععععععععععى عنععععععععععععععععد انتخععععععععععععععععاب الحيععععععععععععععععوان

 وال يجو  أي تحوير وراثي للحيوانات. والممي ات الورا ية وغي ها.

  خيعععععععععععععععععععار أ  عععععععععععععععععععل معععععععععععععععععععن اسعععععععععععععععععععتخدام حيوانعععععععععععععععععععات   خعععععععععععععععععععار  جسعععععععععععععععععععم ال عععععععععععععععععععا ن ال عععععععععععععععععععيو عععععععععععععععععععع التجعععععععععععععععععععارب المعمليعععععععععععععععععععة

التجعععععععععععععععععارب إ ا أم ععععععععععععععععععن  لعععععععععععععععععع   والتعععععععععععععععععي يم ععععععععععععععععععن أن ت عععععععععععععععععع   نتعععععععععععععععععا   مسععععععععععععععععععاوية  أو نتععععععععععععععععععا   أ  عععععععععععععععععل مععععععععععععععععععن اسععععععععععععععععععتخدام 

 الحيوانات. 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  ال يجعععععععععععععععععو  إجعععععععععععععععععراء التجعععععععععععععععععارب علعععععععععععععععععى الحيوانعععععععععععععععععات المعر عععععععععععععععععة لالنقعععععععععععععععععرا   إال ب عععععععععععععععععر  ت ثيععععععععععععععععع  تناسعععععععععععععععععلها  وبععععععععععععععععععد

القانونيععععععععععععععععة  و مععععععععععععععععا يتوا ععععععععععععععععق مععععععععععععععععع األن مععععععععععععععععة المعمععععععععععععععععول   ععععععععععععععععا للحفععععععععععععععععاظ علععععععععععععععععى الحيععععععععععععععععا  البي يععععععععععععععععة  الموا قععععععععععععععععةأخعععععععععععععععع  

  ما ال يجو  إجراء أي تلقيد بين حيوانات ال ت تمي لنفس النو . الف رية.

 أ ناء التجارب تح  رعاية ابي  بي ري أو م هل مختص. االهتمام بالحيوانات 

  االهتمععععععععععععععععام بمسعععععععععععععععع ن الحيععععععععععععععععوان مععععععععععععععععن ناحيععععععععععععععععة المععععععععععععععععاء وال عععععععععععععععع اء والن ا ععععععععععععععععة والنععععععععععععععععوم والععععععععععععععععتخلص مععععععععععععععععن الف ععععععععععععععععالت

  معععععععععععععععععععن أجععععععععععععععععععل تفعععععععععععععععععععادي األمعععععععععععععععععععرا  واإلصعععععععععععععععععععابات واال دحععععععععععععععععععام وال ععععععععععععععععععع وط والععععععععععععععععععععدوف معععععععععععععععععععن الرعايععععععععععععععععععة الصعععععععععععععععععععحيةو 

 ال فيليات الخارجية والداخلية.

 حيوان بشععععععععععععععع ل يعععععععععععععععومي حتعععععععععععععععى بععععععععععععععععد سعععععععععععععععاعات العععععععععععععععدوام الرسعععععععععععععععمية تحععععععععععععععع  رعايعععععععععععععععة مععععععععععععععع هلين  أن تعععععععععععععععتم العنايعععععععععععععععة بعععععععععععععععال

تما ععععععععععععععععععع ى معععععععععععععععععععع مت لبعععععععععععععععععععات ي بمعععععععععععععععععععامت عععععععععععععععععععمنة   ععععععععععععععععععع   ع لعععععععععععععععععععة ن ايعععععععععععععععععععة األسعععععععععععععععععععبو  واإلجعععععععععععععععععععا ات  ل عععععععععععععععععععمان سعععععععععععععععععععالم  ا 

 البحث.

  العععععععععععععععععععععتح م فعععععععععععععععععععععي بيئعععععععععععععععععععععة األقفعععععععععععععععععععععاص أو الح عععععععععععععععععععععا ر حسععععععععععععععععععععع  المتععععععععععععععععععععععارف عليعععععععععععععععععععععه  ومراععععععععععععععععععععععا  و عععععععععععععععععععععع احتياجعععععععععععععععععععععات

 الحيوان من الحيا  االجتماعية.

  و لععععععععععععععععع اريقعععععععععععععععععة التجعععععععععععععععععارب   ععععععععععععععععععنأو تقليعععععععععععععععععل القلعععععععععععععععععق والتعععععععععععععععععوتر والخعععععععععععععععععوف  والععععععععععععععععع ي يم عععععععععععععععععن أن يعععععععععععععععععنجم  تجنععععععععععععععععع 

خالقععععععععععععععععععي الجانعععععععععععععععععع  األ  مراعععععععععععععععععععا يجعععععععععععععععععع   مععععععععععععععععععا مالح ععععععععععععععععععة العالمععععععععععععععععععات اإل لي ي يععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي ت ععععععععععععععععععرأ علععععععععععععععععععى الحيععععععععععععععععععوان. ب

 .في  ل  الوا   الدي يو 

  أو الحيوانعععععععععععععععععععععععات بشععععععععععععععععععععععع ل سعععععععععععععععععععععععليم علعععععععععععععععععععععععى  يفيعععععععععععععععععععععععة التعامعععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععععالمتععععععععععععععععععععععععامل ن معععععععععععععععععععععععع الحيوانعععععععععععععععععععععععات  تعععععععععععععععععععععععدري  

 الستعانة بمن هو م هل ل ل .ا

  ي بغععععععععععععععععععععي ععععععععععععععععععععععدم إععععععععععععععععععععععاد  اسععععععععععععععععععععتخدام الحيوانعععععععععععععععععععععات املخ  يعععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععر  أخعععععععععععععععععععععرف فعععععععععععععععععععععي تجععععععععععععععععععععارب إ ا  عععععععععععععععععععععان قعععععععععععععععععععععد تعععععععععععععععععععععم

 استخدامها من قبل  و ستث ى من  ل  الحيوانات التي استخدم  بش ل افي .



 
 

 
 
 

 
30 
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  فععععععععععععععي الحالعععععععععععععععة التعععععععععععععععي يصععععععععععععععبد  ي عععععععععععععععا الحيعععععععععععععععوان الععععععععععععععع ي تععععععععععععععم اسعععععععععععععععتخدامه فعععععععععععععععي التجعععععععععععععععارب العلميععععععععععععععة غيععععععععععععععع  قعععععععععععععععادر علعععععععععععععععى

ع عععععععععععععععععععععاء الحيويعععععععععععععععععععععة أو الحيعععععععععععععععععععععا  بسععععععععععععععععععععع   ا الم الشعععععععععععععععععععععديد  التعععععععععععععععععععععي ال يم عععععععععععععععععععععن إيقا هعععععععععععععععععععععا  أو  قدانعععععععععععععععععععععه لعععععععععععععععععععععبع  األ 

 
 
 ععععععععععععععامال مععععععععععععععن أجععععععععععععععل و ععععععععععععععع  غيعععععععععععععع   لعععععععععععععع     يجعععععععععععععع  قتلععععععععععععععه ب ريقععععععععععععععة رحيمععععععععععععععة يععععععععععععععتم مععععععععععععععن خاللهععععععععععععععا تخععععععععععععععدير  تخععععععععععععععديرا

 .لبحثا إيقافحدا لمعاناته  وفي الحالة التي يث    ي ا تعر  الحيوان لل  ديد   يتم 

 البح ي عند إجراء البحوث على الحيوان بما يلي :يل  م الفريق 

 .إليه واإلحسان بالحيوان بالر ق المتعلقة الشرعية األح ام -2 

 .الحيوانات على التجري ية الممارسات ت بط التي العلمية واألعراف المبادئ -2

 .الحيوان على البحث إلجراء ت هله املحلية اللجنة من رخصة على الحصول  -3

 .البحث في للشرو  املحلية اللجنة موا قة على الحصول  -2

 الععععععععععععععع ي األلعععععععععععععععم أو ال عععععععععععععععرر  وتقلعععععععععععععععيص البحعععععععععععععععث أهعععععععععععععععداف يحقعععععععععععععععق بمعععععععععععععععا الحيوانعععععععععععععععات معععععععععععععععن ععععععععععععععععدد أقعععععععععععععععل علعععععععععععععععى االقتصعععععععععععععععار -5

 .اإلم ان قدر   ا يلحق أن يم ن

 واأل عععععععععععععععععععرار األخ عععععععععععععععععععار علعععععععععععععععععععى تزيعععععععععععععععععععد منعععععععععععععععععععه  المرجعععععععععععععععععععو  والمنفععععععععععععععععععععة للبحعععععععععععععععععععث  المتوقععععععععععععععععععععة النتعععععععععععععععععععا   ت عععععععععععععععععععون  أن مراععععععععععععععععععععا  -6

  بالبيئة أو البحث عليه ُيجرف  ال ي بالحيوان تلحق أن يم ن التي املحتملة
 
 .عموما

 .ومقبولة سليمة وتجري ية علمية ألسس خا عة العملية الممارسة ت ون  أن -7

االقتصععععععععععععععععععار علععععععععععععععععععى األشععععععععععععععععععخاص المعععععععععععععععععع هلين للتعامععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععع الحيععععععععععععععععععوان  مععععععععععععععععععع التقيععععععععععععععععععد بععععععععععععععععععالمنه  األخالقععععععععععععععععععي فععععععععععععععععععي إجععععععععععععععععععراء . 8

 البحث على الحيوان.

 الراب البا  

 رالجامعة اخالقيات البحث العلمى   عيل

  -تفعيال الليات أخالقيات البحث العلمي بالجامعة تقوم الجامعة باألتي:

   اهواعمال  اومتابعة  عالي  ةبالجامعخالقيات البحث العلمى أل و ع برنام. 
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 دليل أخالقيات البحث العلمي  

  والعمل على تسهيل مهامها ةبالجامعت وين لجنة اخالقيات البحث العلمى. 

  اخالقيات البحث العلمى لجنةأهدا  

  قواععععععععععععععععد الدوليععععععععععععععععة ليتععععععععععععععععار  معععععععععععععععع ا المعععععععععععععععا بقيعععععععععععععععات البحععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععي اخالو عععععععععععععععع وت بيعععععععععععععععق سياسعععععععععععععععات وقواععععععععععععععععد

  .والقومية

 خالقيات البحث العلميأإل  ام الباحثين بت بيق قواعد  فمتابعة مد.  

  اعمالهاجامعة ومتابعة بحث العلمي بجميع  ليات الالإنشاء لجان اخالقيات.  

  ع ععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععدر س أخالقيععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععي للسععععععععععععععععععاد  أو ععععععععععععععععععع سياسععععععععععععععععععة توعيععععععععععععععععععة ونشععععععععععععععععععر  قا ععععععععععععععععععة

  .ومعاوني م والفئات المساعد  والبة الدراسات العليا وتدري  مستمر ألع اء اللجنة

  خالقيعععععععععععععععععععععععات أمسععععععععععععععععععععععاعد  الجهععععععععععععععععععععععات اإلداريععععععععععععععععععععععة وإبعععععععععععععععععععععععداء الععععععععععععععععععععععرأي بال سععععععععععععععععععععععبة للشععععععععععععععععععععععع اوي المقدمععععععععععععععععععععععة بخصععععععععععععععععععععععوص

  .ا للسيد أ.د/ ر يس الجامعةالبحث العلمي ور عه

  والععععععععععععععععععععععدول  ةالعر يمصععععععععععععععععععععععر  ةجمهوريعععععععععععععععععععععع خالقيععععععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععععي المنععععععععععععععععععععععاظر  فععععععععععععععععععععععيأالتعععععععععععععععععععععععاون مععععععععععععععععععععععع لجععععععععععععععععععععععان

  .واألع  اف العالمي بتل  اللجنة ىجن ية والحصول علي التسجيل الدولالعر ية واأل 

 خالقيات البحث العلمى   ىىأت  يل لجان 

سععععععععععععععععععت يان معععععععععععععععععععدي البحثيععععععععععععععععععة علععععععععععععععععععي لجنععععععععععععععععععة أخالقيععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععي أل تعععععععععععععععععععر  البحععععععععععععععععععوث العلميععععععععععععععععععة والمشععععععععععععععععععروعات 

 .خالقيات البحث العلميأموا قة البحث لمبادئ و 

 -:عع العلمى البحث أخالقيات لجان    ت  يل ا ل  ام بها  امة يجبشروط 

  اعععععععععععععععععر االرشعععععععععععععععععادية األ اان ت شعععععععععععععععععأ فعععععععععععععععععي
ُ
  يخالقيعععععععععععععععععة  الدوليعععععععععععععععععة وابقعععععععععععععععععا للقعععععععععععععععععوانين واللعععععععععععععععععوا د وقعععععععععععععععععيم املجتمعععععععععععععععععع العععععععععععععععععال

  .تخدمه

 واجراءا  ععععععععععععععععععععععععا واتخا هععععععععععععععععععععععععا للقععععععععععععععععععععععععرار يلها ان ي ععععععععععععععععععععععععون للجنععععععععععععععععععععععععة " أخالقيععععععععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععععععي " فععععععععععععععععععععععععي تشعععععععععععععععععععععععع ل– 

والنفععععععععععععععععو  وي ععععععععععععععععمن المراجعععععععععععععععععة املحايععععععععععععععععد  أ عمالهععععععععععععععععا بمنععععععععععععععععأف عععععععععععععععععن التحيعععععععععععععععع أن تععععععععععععععععتم أاسععععععععععععععععتقاللها بمععععععععععععععععا ي ععععععععععععععععمن 
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و ي ععععععععععععععععععععون معععععععععععععععععععععن بعععععععععععععععععععععين أان يرأسعععععععععععععععععععععها  للبحعععععععععععععععععععععوث( اليجعععععععععععععععععععع خالقيعععععععععععععععععععععة والعلميععععععععععععععععععععة والتقيععععععععععععععععععععيم الجيعععععععععععععععععععععد للنععععععععععععععععععععوا ي األ 

و و ال عععععععععععععععععه أو المر عععععععععععععععععز البح عععععععععععععععععي أو معععععععععععععععععدير المعهعععععععععععععععععد أو عميعععععععععععععععععد ال ليعععععععععععععععععة أو نوابعععععععععععععععععه أ عععععععععععععععععا  ا ر عععععععععععععععععيس الجامععععععععععععععععععة عأ

 .) نوابهو أ

  خالقيععععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععي متعععععععععععععععععععععدد  التخصصععععععععععععععععععععات والق اعععععععععععععععععععععات : الخ عععععععععععععععععععع   العلميععععععععععععععععععععةأان ت ععععععععععععععععععععون لجنععععععععععععععععععععة 

)  ليععععععععععععععععععععات عمليععععععععععععععععععععة و ليععععععععععععععععععععات ن ريععععععععععععععععععععة( باال عععععععععععععععععععععا ة  )انععععععععععععععععععععاث و  ععععععععععععععععععععور (التمثيععععععععععععععععععععل المتععععععععععععععععععععوا ن للسععععععععععععععععععععن والنععععععععععععععععععععو   –

  . راد عاديين يمثلون املجتمعأل 

   جعععععععععععععععععراءات تشععععععععععععععععع يل قياسعععععععععععععععععية  تبعععععععععععععععععين  السعععععععععععععععععل ة أان ت عععععععععععععععععع اللجنعععععععععععععععععة بالتععععععععععععععععععاون معععععععععععععععععع إدار  الجامععععععععععععععععععة / ال ليعععععععععععععععععة

مععععععععععععععععععد  التعيععععععععععععععععععين وشععععععععععععععععععرواه  –مت لبععععععععععععععععععات الع ععععععععععععععععععوية  -وظععععععععععععععععععا   وواجبععععععععععععععععععات اللجنععععععععععععععععععة -التععععععععععععععععععي  أنشععععععععععععععععععأت اللجنععععععععععععععععععة

  .والمناص  وهي ل األمانة واالجراءات الداخلية ومت لبات النصاب

 الجراءات التش يل المنصوص علي ا والمعتمد  من الجامعة / ال لية 
 
  .تعمل اللجان ابقا

  خالقيات في تقرير سنوي منت منش ة لجنة األ أتلخيص.  

العلمي البحث اخالقيات لجنة ت كل   

  ععععععععععععععععوام قابلعععععععععععععععة للتجديعععععععععععععععد بقعععععععععععععععرار معععععععععععععععن أتشععععععععععععععع ل لجنعععععععععععععععة اخالقيعععععععععععععععات البحعععععععععععععععث العلمعععععععععععععععي بالجامععععععععععععععععة و ليا  عععععععععععععععا لمعععععععععععععععد   عععععععععععععععالث

ر عععععععععععععععععععععيس الجامععععععععععععععععععععععة وموا قعععععععععععععععععععععة مجلعععععععععععععععععععععس الجامععععععععععععععععععععععة أوعميعععععععععععععععععععععد ال ليعععععععععععععععععععععة وموا قعععععععععععععععععععععة مجلعععععععععععععععععععععس ال ليعععععععععععععععععععععة و ععععععععععععععععععععععين ر عععععععععععععععععععععيس 

ع عععععععععععععاء هيئعععععععععععععة التعععععععععععععدر س أالجامععععععععععععععة فعععععععععععععي بدايعععععععععععععة  ت عععععععععععععوين اللجنعععععععععععععة ر عععععععععععععيس اللجنعععععععععععععة و ععععععععععععع ل  اع عععععععععععععاء اللجنعععععععععععععة معععععععععععععن بعععععععععععععين 

ممعععععععععععععععععععععن  .اء(ع عععععععععععععععععععععأ 9اع عععععععععععععععععععععاء والحعععععععععععععععععععععد االقصععععععععععععععععععععع ي  5أال يقعععععععععععععععععععععل ععععععععععععععععععععععدد ا عععععععععععععععععععععراد اللجنعععععععععععععععععععععة ععععععععععععععععععععععن )الععععععععععععععععععععععاملين بالجامععععععععععععععععععععععة 

ال شعععععععععععععععععععع لون مناصعععععععععععععععععععع  إداريععععععععععععععععععععة و عععععععععععععععععععع ل   عععععععععععععععععععععين الع ععععععععععععععععععععو الخععععععععععععععععععععارجي والع ععععععععععععععععععععو غيعععععععععععععععععععع  العلمععععععععععععععععععععي الممثععععععععععععععععععععل للمجتمععععععععععععععععععععع 

  .ع اء اللجنة نا با للر يس او مقرر للجنةأحد أويختار ر يس اللجنة  .والممثل القانوني

     ع اء (أماسبق ي ون التش يل  ما يلي :) ر يس ومقرر و و ناء علي 

ر ععععععععععععععععيس اللجنععععععععععععععععة : فععععععععععععععععي البدايععععععععععععععععة تت ععععععععععععععععون  اللجنععععععععععععععععة باالختيععععععععععععععععار المباشععععععععععععععععر مععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل  ر ععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععة  ععععععععععععععععم بعععععععععععععععععد  لعععععععععععععععع  

اسعععععععععععععععععتا   : )علععععععععععععععععي سعععععععععععععععع يل المثععععععععععععععععالبالتصععععععععععععععععوي  مععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل اع ععععععععععععععععاء اللجنععععععععععععععععة املختععععععععععععععععارين  و قععععععععععععععععا للمعععععععععععععععععايي  المو ععععععععععععععععوعية 
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مهععععععععععععععععععععععار  التواصععععععععععععععععععععععل  –خالقيععععععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععععععث  العلمععععععععععععععععععععععي أتععععععععععععععععععععععدري  اسا عععععععععععععععععععععع ي فععععععععععععععععععععععي  –ميععععععععععععععععععععععة خ عععععععععععععععععععععع   فععععععععععععععععععععععي األبحععععععععععععععععععععععاث  العل و 

  ....الخ(وصفات القا د

  .ع اء املختارينختيار  من قبل ر يس اللجنة من بين األ أمقرر اللجنة : يتم 

 ع اء : األ 

خالقيععععععععععععععععات اع ععععععععععععععععاء العلميععععععععععععععععين مععععععععععععععععن الجامعععععععععععععععععة  : يمثلععععععععععععععععون ق اعععععععععععععععععات وتخصصععععععععععععععععات مختلفععععععععععععععععة ممععععععععععععععععن لهععععععععععععععععم خ عععععععععععععععع   فععععععععععععععععي األ 

)  ليععععععععععععععععععععات نوعيعععععععععععععععععععة ال ليعععععععععععععععععععات والمعاهعععععععععععععععععععد  - )  عععععععععععععععععععور وانعععععععععععععععععععاث (والنععععععععععععععععععععو   لخ ععععععععععععععععععع اتتعععععععععععععععععععوا ن العمعععععععععععععععععععر وا –البحعععععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععععععي 

  .علمية و ليات ن رية (

  الخ    في مجال اخالقيات البحث العلميع و استشاري من خار  الجامعة :  ش  ط 

  .سات    لية الحقوق أحد أممثل قانوني: 

سععععععععععععععععععععماء  فععععععععععععععععععععاءات معععععععععععععععععععن التخصصععععععععععععععععععععات املختلفعععععععععععععععععععة و شععععععععععععععععععععار الععععععععععععععععععععي أاللجنععععععععععععععععععععة قا معععععععععععععععععععة بمستشعععععععععععععععععععارون مسععععععععععععععععععععتقلون : ت عععععععععععععععععععع 

  .ح ورهم بمحا ر اللجنة ول ن الي ونوا  من النصاب

وموا قععععععععععععععععععععععة واعتمععععععععععععععععععععععاد مجلععععععععععععععععععععععس  أوالمعهععععععععععععععععععععععد السععععععععععععععععععععععل ة التععععععععععععععععععععععي ت شعععععععععععععععععععععع   اللجنععععععععععععععععععععععة : ر ععععععععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععععععععة / عميععععععععععععععععععععععد ال ليععععععععععععععععععععععة

  .أو المعهد الجامعة / ال لية

بال سعععععععععععععععععععععععبة ل ع عععععععععععععععععععععععاء لالحتفععععععععععععععععععععععاظ بعععععععععععععععععععععععالخ  ات داخعععععععععععععععععععععععل اللجعععععععععععععععععععععععان ن ععععععععععععععععععععععام تنعععععععععععععععععععععععاوب الع عععععععععععععععععععععععوية :  سععععععععععععععععععععععمد باالسعععععععععععععععععععععععتمراية 

 .والحفاظ علي ا

  .سنوات 3مدد التعيين: 

سععععععععععععععععنوات يقععععععععععععععععدم الع ععععععععععععععععو العععععععععععععععع ي يرغعععععععععععععععع  العععععععععععععععع  اسععععععععععععععععتمرار الع ععععععععععععععععوية الععععععععععععععععي ر ععععععععععععععععيس  3سياسععععععععععععععععة تجديععععععععععععععععد التعيععععععععععععععععين:  ععععععععععععععععل 

ع عععععععععععععععععاء اللجنعععععععععععععععععة أمعععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععل  والموا قعععععععععععععععععة علعععععععععععععععععي التجديعععععععععععععععععداللجنعععععععععععععععععة و عتمعععععععععععععععععد التجديعععععععععععععععععد علعععععععععععععععععي  فعععععععععععععععععاء  الع عععععععععععععععععو واداء  

  .سنوات( 6 ث  من مدتين )تستمر أل علي األوأعتماد مجلس الجامعة أو مجلس ال لية/المعهد 

  :هلية واالستقالة واالستبدالاجراء عدم األ 
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: يقعععععععععععععععععدم الع عععععععععععععععععو الععععععععععععععععع  اسعععععععععععععععععتقالة العععععععععععععععععي ر عععععععععععععععععيس اللجنعععععععععععععععععة قبعععععععععععععععععل شعععععععععععععععععهرين علعععععععععععععععععي االقعععععععععععععععععل التاحعععععععععععععععععة الفرصعععععععععععععععععة االسعععععععععععععععععتقالة

  .الختيار الع و البديل

تيععععععععععععععععة: عععععععععععععععععدم األحععععععععععععععععوال اللجنععععععععععععععععة مععععععععععععععععن الع ععععععععععععععععو التقععععععععععععععععدم ب لعععععععععععععععع  ل عععععععععععععععع ك اللجنععععععععععععععععة فععععععععععععععععي األ : ي لعععععععععععععععع  ر ععععععععععععععععيس هليععععععععععععععععةعععععععععععععععععدم األ 

االهمعععععععععععععععععال فعععععععععععععععععي  –معععععععععععععععععن نصععععععععععععععععع  االجتماععععععععععععععععععات بالسعععععععععععععععععنة بعععععععععععععععععع ر  ثععععععععععععععععع أو أمتتاليعععععععععععععععععة بعععععععععععععععععدون عععععععععععععععععع ر اجتماععععععععععععععععععات  3ح عععععععععععععععععور 

  .صواتغلبية األ أويتم ب الثقه قةيو   نق -بحاثمراجعة األ 

   ىى  ل  ام الباح  ن رأخالقيات البحث العلمى اتآلي

 ة تععععععععععععععععاألبحععععععععععععععععاث العلميععععععععععععععععة لمععععععععععععععععا يفيععععععععععععععععد المعر ععععععععععععععععة واملجتمععععععععععععععععع واإلنسععععععععععععععععانية  ععععععععععععععععال  ام أخالقععععععععععععععععى بح ععععععععععععععععم وظيف توجيععععععععععععععععه

 ع و هيئة تدر س. 

 قط هوعمل    ر إال  هاألمانة العلمية فى تنفي  البحوث والم لفات  ال ي س  لنفس . 

  و قعععععععععععععععععا  الدقعععععععععععععععععة دون التحيععععععععععععععععع  عنعععععععععععععععععد تلخعععععععععععععععععيص وجهعععععععععععععععععات الن عععععععععععععععععر العلميعععععععععععععععععة ل خعععععععععععععععععرين وععععععععععععععععععدم الععععععععععععععععععر  مراععععععععععععععععععا

 .واألهواء لميول ل

 لمعاونةاو ع األسماء من باب املجاملة أو  تو يد أدوار المش   ين بدقة واإلبتعاد عن. 

 ا سواء  ان  ل  بقصد أو بدون قصدنقولة بما يخل بقصد صاحب معدم ب   النصوص ال. 

 تم عععععععععععععععن معععععععععععععععن الرجعععععععععععععععو  الي عععععععععععععععا وال تععععععععععععععع  ر مراجعععععععععععععععع لعععععععععععععععم يعععععععععععععععتم  ومصعععععععععععععععداقيه   عععععععععععععععر المراجعععععععععععععععع بأمانعععععععععععععععة و دقعععععععععععععععة تامعععععععععععععععة

 .بارها قا مة قراء  إ ا يةإستخدامها اإل بإعت

  والتحلععععععععععععععععععععععيالت   مععععععععععععععععععععععن الحسععععععععععععععععععععععاباتوال  سععععععععععععععععععععععند لل يعععععععععععععععععععععع  أ ثعععععععععععععععععععععع   هبنفسععععععععععععععععععععععتحليععععععععععععععععععععععل البيانععععععععععععععععععععععات بيقععععععععععععععععععععععوم الباحععععععععععععععععععععععث

 .  والتن ي    لها مسئولية الباحث  أما التفسي  والتقييم والمقارنة واإلست تاالرقمية

   لععععععععععععععيس م البععععععععععععععا بإ بععععععععععععععات  هإصعععععععععععععع نا  بيانععععععععععععععات أو نتععععععععععععععا      مععععععععععععععا يجعععععععععععععع  أن يتعععععععععععععع  ر الباحععععععععععععععث دا مععععععععععععععا أنععععععععععععععال يجععععععععععععععو

 نسانية وللمعر ة أ   . لء  وت ون قيمة البحث ا  بل أن الفر  قد يث   خ صحة الفر 
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 أو المسعععععععععععععععععععععععععععا ل   خصوصعععععععععععععععععععععععععععا التعععععععععععععععععععععععععععى تتعلععععععععععععععععععععععععععق بعععععععععععععععععععععععععععاألمور ال خصعععععععععععععععععععععععععععية املحا  ععععععععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععععععععى سعععععععععععععععععععععععععععرية البيانععععععععععععععععععععععععععات

 .أو السلو ية  المالية

   ت ععععععععععععععععععاء م اسعععععععععععععععععع  الم لفععععععععععععععععععات الععععععععععععععععععى صععععععععععععععععععاحب ا وال يليععععععععععععععععععق أخالقيععععععععععععععععععا تبععععععععععععععععععادل األسععععععععععععععععععماء علععععععععععععععععععى المراجععععععععععععععععععع ابت سعععععععععععععععععع

 .مالية أو وجاهة علمية

  ىى العلمى آليات مراقبة أخالقيات البحث 

 .حث العلمى و قا ة العلم بش ل عامتماعية هى ا لية األساسية لنقل أخالقيات البجالت شئة اإل 

 العلمية مثل السرقات العلمية ات تشديد العقو ات على اإلنحرا. 

  م ال  قى فى الم سسات األ اديميةو ع  وابط صارمة لن. 

  ة.ت  و ع  وابط لل شر العلمى والعمل على تحسين  قا 

    ىى  لتقدير الباح  ن المتم  يو ماديا ومعنويا اتآلي

  على مستوف ال لية ومستوف الجامعةتخصيص جوا ز مادية أل  ل بحث. 

  موقع األل   ونى لل لية والجامعةالممي   على النشر األبحاث. 

 وغهم وتفوقهمترشيد الباحثين المتمي ين للبعثات الداخلية والخارجية  م ا أ  لنب. 

 و ع أسماء الباحثين المتمي ين فى لوحة الشرف بال لية. 

 . تو  ع شهادات التقدير للباحثين المتمي ين 

  س لت ريم الباحثين المتمي ين .عقد ندو  يح رها جميع أع اء هيئة التدر 

     الم اركة    الم ار   البح ية والمت مرات العلمية   الباح  نتشجي   اتآلي

  مزيعععععععععععععععدا  لتحقيعععععععععععععععق  ة البحثيعععععععععععععععة فعععععععععععععععى المععععععععععععععع تمرات العلميعععععععععععععععةاعععععععععععععععالب البحعععععععععععععععث والمععععععععععععععععاونون علعععععععععععععععى المشعععععععععععععععار  تحفيععععععععععععععع

 .من التقدم والرقى العلمى

  ملتقيات األقسام العلمية.ت جيع أع اء هيئة التدر س على اإلش  اك فى 
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 ت جيع الباحثين على نشر أبحاث م العلمية فى الدوريات واملجالت العلمية العالمية.  

 ل  قية العلمية بتقدير " ممتا  "ت جيع أع اء هيئة التدر س ال ين يجتا ون معايي  ا. 

  للوحعععععععععععععععععدات إنشعععععععععععععععععاء وتفعيعععععععععععععععععل دور هيئعععععععععععععععععة مر زيعععععععععععععععععة لإلشعععععععععععععععععراف والت سعععععععععععععععععيق ومتابععععععععععععععععععة نشعععععععععععععععععاط البحعععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععععى

 .بالجامعهاأل اديمية 

 لتقنيعععععععععععععععععععععات تجهيعععععععععععععععععععع  المعامععععععععععععععععععععل واملخت ععععععععععععععععععععع ات والععععععععععععععععععععور  والمالععععععععععععععععععععع  بأحعععععععععععععععععععععدث المعععععععععععععععععععععدات واألجهععععععععععععععععععععز  واألدوات وا

 .المت ور  وصيان  ا دوريا

  العمعععععععععععععععععععععل علعععععععععععععععععععععى تعععععععععععععععععععععو ي  المعععععععععععععععععععععوارد الماليعععععععععععععععععععععة ال ا يعععععععععععععععععععععة سعععععععععععععععععععععنويا سعععععععععععععععععععععواء معععععععععععععععععععععن إعانعععععععععععععععععععععة الدولعععععععععععععععععععععة ومخصصعععععععععععععععععععععات

 .وايرادات البحوث واإلستشاراتايا المي انية أو الت  عات أو المند والوص

  تشعععععععععععععععععععع يل لجنععععععععععععععععععععة داخليععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععن أع ععععععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععدر س بالقسععععععععععععععععععععم العلمععععععععععععععععععععى وأخععععععععععععععععععععرف خارجيععععععععععععععععععععة مهنيععععععععععععععععععععة

 .ث المناه  وال  ام  ب ل قسم علمىمتخصصة بصفة دورية لمراجعة تحدي

  المقعععععععععععععععععععععررات الدراسعععععععععععععععععععععية بالدراسعععععععععععععععععععععات العليععععععععععععععععععععا بصعععععععععععععععععععععفة دوريعععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععععى  عععععععععععععععععععععوء نتعععععععععععععععععععععا   تنقعععععععععععععععععععععيد لو ععععععععععععععععععععع خ عععععععععععععععععععععة

ل عععععععععععععععععععععاء أو م  واإلدلتعععععععععععععععععععععى تمععععععععععععععععععععع  مناقشععععععععععععععععععععع  ا بالقسعععععععععععععععععععععم العلمعععععععععععععععععععععى   عععععععععععععععععععععدف الت عععععععععععععععععععععوير والعععععععععععععععععععععاألبحعععععععععععععععععععععاث العلميعععععععععععععععععععععة ا

  .ب ر  إنشاء تخصصات جديد 

  ى المشععععععععععععععععععععععار ة فععععععععععععععععععععععى المشعععععععععععععععععععععععار ع فععععععععععععععععععععععى ت ععععععععععععععععععععععجيع اعععععععععععععععععععععععالب البحععععععععععععععععععععععث علعععععععععععععععععععععع  األهتمععععععععععععععععععععععام بععععععععععععععععععععععاإلعالم الجععععععععععععععععععععععامعى ودور

 .البحثية

 حقو  المل ية ال  رية والح اظ     أخالقيات الم نة      أليات ن ر ثقافة حماية

 بإتخا  اإلجراءات األتية:  جامعهال تقوم 

 لحفعععععععععععععععععاظ علععععععععععععععععى القعععععععععععععععععيم الجامعيعععععععععععععععععة  شععععععععععععععععتمل علعععععععععععععععععى حمايعععععععععععععععععة حقععععععععععععععععوق المل يعععععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععععة فعععععععععععععععععى ل إعععععععععععععععععداد ميثعععععععععععععععععاق

  وفععععععععععععععععععععععى  ععععععععععععععععععععععوء أخالقيععععععععععععععععععععععات 2332لسععععععععععععععععععععععنة  82 ععععععععععععععععععععععوء قععععععععععععععععععععععانون حمايععععععععععععععععععععععة حقععععععععععععععععععععععوق المل يععععععععععععععععععععععة الف ريععععععععععععععععععععععة رقععععععععععععععععععععععم 

 املختلفة.المهنة  ما حدد  ا لجنة المصداقية واألخالقيات وعدد من ممثلى األقسام 
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 علي شب ة اإلن  ن . جامعهو ع ميثاق الحفاظ على القيم الجامعية بموقع ال 

  ةلجامعاملختلفة با ال ليات والمعاهدتو  ع الميثاق على. 

 ل شعععععععععععععععععععععععر  قا عععععععععععععععععععععععة حمايعععععععععععععععععععععععة حقعععععععععععععععععععععععوق المل يعععععععععععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععععععععععة  والحفعععععععععععععععععععععععاظ علعععععععععععععععععععععععى  ابعععععععععععععععععععععععع ملصعععععععععععععععععععععععقات وم ويعععععععععععععععععععععععات

 .ةجامعأخالقيات المهنة تو   بال

 وو عها   ما. ةجامع  والمعامل بالاتات استخدام الم تبابع ملصقات خاصة بإرشاد 

  تن عععععععععععععععيم نعععععععععععععععدوات علميعععععععععععععععة ل شعععععععععععععععر  قا عععععععععععععععة حمايعععععععععععععععة حقعععععععععععععععوق المل يعععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععة بعععععععععععععععين أع عععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س

 .ةجامعوال الب وجميع العاملين بال

 تعععععععععععععععععععععدر س  قا عععععععععععععععععععععة حمايعععععععععععععععععععععة حقعععععععععععععععععععععوق المل يعععععععععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععععععععة وأخالقيعععععععععععععععععععععات المهنعععععععععععععععععععععة  عععععععععععععععععععععمن المقعععععععععععععععععععععرر التثقيفعععععععععععععععععععععي 

  .يو ور الب المرحلة  بان ل ال حقوق االنس قرر وم

 اتإيدا  بع  ال ت  التي تتناول حقوق المل ية الف رية وال شر في الم تب. 

 .تدر س حقوق المل ية الف رية وال شر  من مقررات الدراسات العليا لل الب 

  إعععععععععععععععععععداد  تيعععععععععععععععععع  بععععععععععععععععععاإلجراءات التععععععععععععععععععي تسععععععععععععععععععتخدمها الم سسععععععععععععععععععة لحمايععععععععععععععععععة حقععععععععععععععععععوق المل يععععععععععععععععععة الف ريععععععععععععععععععة وال شععععععععععععععععععر

 .لجامعة و ليا  اا اتعلى أع اء هيئة التدر س والباحثين وإيداعه بم تبوتو  عه 

 

  جامعهضوار  حماية حقو  المل ية ال  رية داخل ال

  إ ا اشععععععععععععع  ك أ ثععععععععععععع  معععععععععععععن ع عععععععععععععو فعععععععععععععى م لععععععععععععع  أو بحعععععععععععععث بحيعععععععععععععث ال يم عععععععععععععن  صعععععععععععععل نصعععععععععععععي   عععععععععععععل معععععععععععععع م فعععععععععععععى العمعععععععععععععل

لععععععععععععععم يتفععععععععععععععق  تابععععععععععععععة علععععععععععععععى المشعععععععععععععع  ك اعت عععععععععععععع  جميععععععععععععععع الشععععععععععععععر اء معععععععععععععع لفين للمصععععععععععععععن  بالتسععععععععععععععاوي  يمععععععععععععععا بيععععععععععععععع م مععععععععععععععا 

غيعععععععععععععععععععع   لعععععععععععععععععععع . وفععععععععععععععععععععى هعععععععععععععععععععع   الحالععععععععععععععععععععة ال يجععععععععععععععععععععو  ألحععععععععععععععععععععدهم االنفععععععععععععععععععععراد بمباشععععععععععععععععععععر  حقععععععععععععععععععععوق الم لعععععععععععععععععععع  إال باتفععععععععععععععععععععاق 

 م توب بيع م.
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  مععععععععععععععععن حععععععععععععععععق الع ععععععععععععععععو العععععععععععععععع ف وجععععععععععععععععه وأدار المصععععععععععععععععن  الجمععععععععععععععععاعى التمتععععععععععععععععع وحععععععععععععععععد  بععععععععععععععععالحق فععععععععععععععععى مباشععععععععععععععععر  حقععععععععععععععععوق

 الم ل   بعد موا قة المشار ين.

 علععععععععععععععععى أن ةجامعععععععععععععععععلرسععععععععععععععععا ل واألبحععععععععععععععععاث علععععععععععععععععى موقععععععععععععععععع الابإيععععععععععععععععدا   جامعععععععععععععععععهيل عععععععععععععععع م أع ععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععة التععععععععععععععععدر س بال  

لإلاععععععععععععععععععععال   شععععععععععععععععععععب ة المعلومععععععععععععععععععععاتيحصععععععععععععععععععععل الع ععععععععععععععععععععو علععععععععععععععععععععى مفتععععععععععععععععععععا  دخععععععععععععععععععععول لتم ينععععععععععععععععععععه مععععععععععععععععععععن الععععععععععععععععععععدخول علععععععععععععععععععععى 

 ال   ونيا.

  لجنععععععععععععععععة أخالقيععععععععععععععععاتيتقععععععععععععععععدم الع ععععععععععععععععو العععععععععععععععع ف تعععععععععععععععععر  مصععععععععععععععععنفه الف ععععععععععععععععرف لالسععععععععععععععععت الل مععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل ال يعععععععععععععععع  إلععععععععععععععععى 

 و ل  التخا  ما يلى:بالجامعة   البحث العلمى

 المادف عن ه ا المصن  للم ل  األصلى باال ا ة ل رامة تحددها اللجنة.العا د  رد •

 مصادر  جميع ال سخ الم سوخة من المصن  لصالة الم ل  األصلى. •

حرمععععععععععععععععان الع ععععععععععععععععو المسععععععععععععععععت ل للمصععععععععععععععععن  األصععععععععععععععععلى مععععععععععععععععن تععععععععععععععععألي  وإعععععععععععععععععداد الم لفععععععععععععععععات الجامعيععععععععععععععععة لمععععععععععععععععد   •

 تحددها اللجنة.

  .للتحقيق وتوقيع الجزاء المناس الحالته  جامعهتر ع اللجنة األمر إلى ادار  ال •

 اجرا ات خاصة رأ ضا  هي ة التدر س أو  

يحعععععععععععععععععععدد ن عععععععععععععععععععاق الحمايعععععععععععععععععععة للمل يعععععععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععععععة ألع عععععععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععدر س بموجععععععععععععععععععع  هععععععععععععععععععع   ال عععععععععععععععععععوابط فعععععععععععععععععععى  •

التععععععععععععععععي تتععععععععععععععععولى   البحععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععى   والجهععععععععععععععععة المنععععععععععععععععوط   ععععععععععععععععا هعععععععععععععععع ا اإلجععععععععععععععععراء لجنععععععععععععععععة أخالقيععععععععععععععععاتالجامعععععععععععععععععهن ععععععععععععععععاق 

  حص الحاالت واتخا  الال م. 

لهعععععععععععععععم بإععععععععععععععععداد  ةالجامعععععععععععععععععقعععععععععععععععودا معععععععععععععععع أع عععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س ومععععععععععععععععاوني م بشعععععععععععععععأن ت ليععععععععععععععع   ةالجامعععععععععععععععع ت ععععععععععععععع م •

مشعععععععععععععععععروعات بحثيعععععععععععععععععة واشععععععععععععععععع  اط الموا قعععععععععععععععععة ال تابيعععععععععععععععععة قبعععععععععععععععععل البعععععععععععععععععدء فعععععععععععععععععى العمعععععععععععععععععل ل عععععععععععععععععمان حقعععععععععععععععععوق المل يعععععععععععععععععة 

 لجميع األاراف المعنية. 
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  عليععععععععععععععععه ع عععععععععععععععو هيئععععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س القيعععععععععععععععام ببحععععععععععععععععث أو م لععععععععععععععع  معععععععععععععععا تععععععععععععععععم التعاقعععععععععععععععد ةالجامععععععععععععععععفعععععععععععععععى حالعععععععععععععععة ت ليعععععععععععععععع   •

والحعععععععععععععق االدبعععععععععععععي   ةللجامععععععععععععععلهععععععععععععع ا العمعععععععععععععل أيعععععععععععععا  عععععععععععععان نوععععععععععععععه وقامععععععععععععع  الجامععععععععععععععة بتمويلعععععععععععععه ي عععععععععععععون الحعععععععععععععق المعععععععععععععادي 

 على العمل واالع  اف به.   لع و هيئة التدر س و ع اسمه 

 مععععععععععععععع الع ععععععععععععععو ةالجامعععععععععععععععيععععععععععععععتم أخعععععععععععععع  نسععععععععععععععبة مععععععععععععععن األر ععععععععععععععا  عععععععععععععععن الم لعععععععععععععع  أو البحععععععععععععععث العععععععععععععع ف تتفععععععععععععععق عليععععععععععععععه إدار   •

 .و قا للعقد الم  م

الع عععععععععععععععععو اسععععععععععععععععععتخدام المصعععععععععععععععععن  الف ععععععععععععععععععرف المتفععععععععععععععععععق عليعععععععععععععععععه فععععععععععععععععععى األغعععععععععععععععععرا  غيعععععععععععععععععع  المنصععععععععععععععععععوص يح عععععععععععععععععر علععععععععععععععععععى  •

 علي ا فى االتفاق.

للع ععععععععععععععععو ألخعععععععععععععععع  استشععععععععععععععععارته فععععععععععععععععى  يفيععععععععععععععععة ت ععععععععععععععععوير الم لعععععععععععععععع  وتعديلععععععععععععععععه بشععععععععععععععععرط أن يععععععععععععععععتم  ةالجامعععععععععععععععععتلجععععععععععععععععأ إدار   •

 إخ ار الع و بخ اب مو ق.                                 

متل هعععععععععععععععا وتحعععععععععععععععتف  بحععععععععععععععق مراجع  عععععععععععععععا و نعععععععععععععععاء عليعععععععععععععععه يم عععععععععععععععن علعععععععععععععععى المصععععععععععععععنفات التعععععععععععععععى ت ةالجامععععععععععععععععيو ععععععععععععععع شععععععععععععععععار  •

 أن توقع بع  االتفاقيات الخاصة باست اللها خار  الحرم الجامعى.  ةلجامعل

  أو الجامعععععععععععععععععععهبمنععععععععععععععععععع اععععععععععععععععععر   تابععععععععععععععععععه الجععععععععععععععععععامعى للتععععععععععععععععععداول خععععععععععععععععععار   ةالجامعععععععععععععععععععيحععععععععععععععععععق للع ععععععععععععععععععو أن ي العععععععععععععععععع  إدار   •

  وعنععععععععععععععععععععععد مخالفعععععععععععععععععععععععة  لعععععععععععععععععععععع  تل ععععععععععععععععععععععع م ادرا  تعععععععععععععععععععععععديالت جوهريعععععععععععععععععععععععة عليععععععععععععععععععععععه أوإدخععععععععععععععععععععععال  بسععععععععععععععععععععععحبه مععععععععععععععععععععععن التعععععععععععععععععععععععداول 

 تقدر  اللجنة املختصةبتعوي ه ماديا تعوي ةالجامع
 
 . ا عادال

يل عععععععععععععععع م ع ععععععععععععععععو هيئععععععععععععععععة التععععععععععععععععدر س والهيئعععععععععععععععععة المعاونععععععععععععععععة عنععععععععععععععععد االسععععععععععععععععتفاد  معععععععععععععععععن م لفععععععععععععععععات ال يعععععععععععععععع  باتبععععععععععععععععا  اعععععععععععععععععرق  •

 التو يق المعرو ة حتى ي س  المصن  لمال ه. 

ى م ععععععععععععععان وا ععععععععععععععة:" يح ععععععععععععععر نسععععععععععععععخ أف  جععععععععععععععزء مععععععععععععععن ي تعععععععععععععع  األسععععععععععععععتا  الجععععععععععععععامعى فععععععععععععععى مقدمععععععععععععععة م لفععععععععععععععه الجععععععععععععععامعى فعععععععععععععع •

 الم ل  وابعه دون الرجو  إلى الم ل ".

عنععععععععععععععد االسععععععععععععععتعانة بععععععععععععععأف جععععععععععععععزء مععععععععععععععن م لفععععععععععععععات ال يعععععععععععععع  فععععععععععععععى جلسععععععععععععععات علميععععععععععععععة أو محا ععععععععععععععرات يجعععععععععععععع  االشععععععععععععععار  إلععععععععععععععى  •

 الم ل  األصلى له   الماد .
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 على الع و أو من ينوب عنه أن يباشر حق حماية م لفه أو مصنفه الم  جم . •

فعععععععععععععععى نقعععععععععععععععل بعععععععععععععععع  معععععععععععععععن حقوقعععععععععععععععه الماليعععععععععععععععة إلعععععععععععععععى ال يععععععععععععععع  سعععععععععععععععواء أحعععععععععععععععد معععععععععععععععن أهلعععععععععععععععه  أو إلعععععععععععععععى إدار   للع عععععععععععععععو الحعععععععععععععععق •

  أو ألف شععععععععععععععععععععععخص مععععععععععععععععععععععا  و شعععععععععععععععععععععع  ط النعقععععععععععععععععععععععاد التصععععععععععععععععععععععرف أن ي ععععععععععععععععععععععون م تو ععععععععععععععععععععععا  وأن يحععععععععععععععععععععععدد  يععععععععععععععععععععععه  ةالجامععععععععععععععععععععععع

 للتصعععععععععععععععرف  معععععععععععععععع بيعععععععععععععععان معععععععععععععععدا   وا
 
ل عععععععععععععععر  منعععععععععععععععه  صعععععععععععععععراحة و التفصعععععععععععععععيل  عععععععععععععععل حعععععععععععععععق علعععععععععععععععى حعععععععععععععععد  ي عععععععععععععععون محعععععععععععععععال

مال ععععععععععععععععا ل ععععععععععععععععل مععععععععععععععععا لععععععععععععععععم يتنععععععععععععععععا ل عنععععععععععععععععه صععععععععععععععععراحة مععععععععععععععععن حقععععععععععععععععوق    وي ععععععععععععععععون الم لعععععععععععععععع ومععععععععععععععععد  االسععععععععععععععععت الل وم انععععععععععععععععه

 مالية.

للع عععععععععععععععععو أن يتقاىععععععععععععععععع ى المقابعععععععععععععععععل النقعععععععععععععععععدف أوالعي عععععععععععععععععى الععععععععععععععععع ف يعععععععععععععععععرا  ععععععععععععععععععادال ن يععععععععععععععععع  نقعععععععععععععععععل حعععععععععععععععععق أو أ ثععععععععععععععععع  معععععععععععععععععن  •

 فى ه ا األمر.  ةالجامعحقوق االست الل المالى لم لفه بعد المشور  مع إدار  

د  الن عععععععععععععععر فعععععععععععععععي قيمعععععععععععععععة المقابعععععععععععععععل ب لععععععععععععععع  إععععععععععععععععا ةبالجامععععععععععععععععمعععععععععععععععن حعععععععععععععععق الع عععععععععععععععو اللجعععععععععععععععوء إلعععععععععععععععى اللجنعععععععععععععععة املختصعععععععععععععععة  •

المتفعععععععععععععععق عليعععععععععععععععه معععععععععععععععع مراععععععععععععععععا  حقعععععععععععععععوق المتعاقعععععععععععععععد مععععععععععععععععه وععععععععععععععععدم اإل عععععععععععععععرار بعععععععععععععععه ا ا تبعععععععععععععععين أن االتفعععععععععععععععاق المشعععععععععععععععار 

 إليه مجح  بحقوق الم ل  أو أصبد   ل  ل روف ارأت بعد التعاقد.

الحقععععععععععععععععععععععوق الماليععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععى تعععععععععععععععععععععع ول للع ععععععععععععععععععععععو نتيجععععععععععععععععععععععة اسععععععععععععععععععععععت الل مصععععععععععععععععععععععنفه لمععععععععععععععععععععععد   ةالجامعععععععععععععععععععععععتحمععععععععععععععععععععععى إدار   •

 مع الع و. ةالجامعتحددها إدار  

 ةالجامععععععععععععععععععععيجعععععععععععععععععععو  ألف ع عععععععععععععععععععو معععععععععععععععععععن أع عععععععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععدر س أو الهيئعععععععععععععععععععة المعاونعععععععععععععععععععة أن ي لععععععععععععععععععع  معععععععععععععععععععن إدار   •

مععععععععععععععععععا ألي مصعععععععععععععععععن  محمعععععععععععععععععي لعععععععععععععععععدي ا و لععععععععععععععععع   لي معععععععععععععععععا ترخيصعععععععععععععععععا أو تصعععععععععععععععععريحا شخصعععععععععععععععععيا لل سعععععععععععععععععخ أو ال  جمعععععععععععععععععة أو 

دون إ ن الم لعععععععععععععععععععععععع  ول غععععععععععععععععععععععععرا  المبينععععععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععععععن حيععععععععععععععععععععععععث االسععععععععععععععععععععععععتخدام فععععععععععععععععععععععععى أغععععععععععععععععععععععععرا  التعلععععععععععععععععععععععععيم والبحععععععععععععععععععععععععث 

 .ةالجامعين بق ه ا الشرط على الم بوعات التى ال تدخل تح  حماية  وال العلمى 

مععععععععععععععععن نشععععععععععععععععر مقت فععععععععععععععععات مععععععععععععععععن مصععععععععععععععععنفاته التععععععععععععععععى أتيحعععععععععععععععع   الجامعععععععععععععععععهلععععععععععععععععيس للع ععععععععععععععععو الحععععععععععععععععق فععععععععععععععععى أن يمنععععععععععععععععع إدار   •

ل ع ععععععععععععععععععععععاء بصععععععععععععععععععععععور  مشععععععععععععععععععععععروعة  وأبحا ععععععععععععععععععععععه الم شععععععععععععععععععععععور  المتعلقععععععععععععععععععععععة بالمو ععععععععععععععععععععععوعات التععععععععععععععععععععععى تشعععععععععععععععععععععع ل الععععععععععععععععععععععرأف 
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الععععععععععععععععام فعععععععععععععععى وقععععععععععععععع  مععععععععععععععععين  معععععععععععععععا لعععععععععععععععم ي عععععععععععععععن الم لععععععععععععععع  قعععععععععععععععد ح عععععععععععععععر  لععععععععععععععع  عنعععععععععععععععد ال شعععععععععععععععر  وبشعععععععععععععععرط اإلشعععععععععععععععار  إلعععععععععععععععى 

 المصدر ال ف نقل  عنه والى اسم الم ل  وعنوان المصن .

فعععععععععععععععععععععاظ ب عععععععععععععععععععععل األوراق والسعععععععععععععععععععععجالت والمسعععععععععععععععععععععودات الخاصعععععععععععععععععععععة بالمصعععععععععععععععععععععن  الععععععععععععععععععععع ف قعععععععععععععععععععععام علعععععععععععععععععععععى الع عععععععععععععععععععععو االحت •

بتأليفعععععععععععععععععععه والتعععععععععععععععععععى ت هعععععععععععععععععععر املجهعععععععععععععععععععود الععععععععععععععععععع ف قعععععععععععععععععععام بعععععععععععععععععععه وأي عععععععععععععععععععا المراجعععععععععععععععععععع وجميعععععععععععععععععععع مصعععععععععععععععععععادر المعر عععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععى 

 استعان   ا حتى ي هرها وق  الحاجة إلي ا.

الععععععععععععععع ف ت عععععععععععععععر   يعععععععععععععععه ال تععععععععععععععع  والم لفعععععععععععععععات بالحصعععععععععععععععول علعععععععععععععععى تعععععععععععععععرخيص  ةالجامععععععععععععععععيل ععععععععععععععع م منفععععععععععععععع  البيعععععععععععععععع داخعععععععععععععععل  •

   معععععععععععععععععع إععععععععععععععععععداد  عععععععععععععععععجالت منت معععععععععععععععععة يث ععععععععععععععععع   ي عععععععععععععععععا بيانعععععععععععععععععات  عععععععععععععععععل  تعععععععععععععععععاب وم لفعععععععععععععععععه ةالجامعععععععععععععععععع ل  معععععععععععععععععن إدار  بععععععععععععععععع

 وسعر البيع لل تاب.

 ي ون من صالحيات اللجنة املختصة االشراف على منف  البيع. •

يحععععععععععععععععععععق لع ععععععععععععععععععععو هيئععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععدر س الحصععععععععععععععععععععول علععععععععععععععععععععى شععععععععععععععععععععهاد  ايععععععععععععععععععععدا  للمصععععععععععععععععععععن  ي ععععععععععععععععععععمن حععععععععععععععععععععق الم لعععععععععععععععععععع   •

 للمل ية الف رية.

أحععععععععععععععععد البععععععععععععععععاحثين فععععععععععععععععى حلقععععععععععععععععة نقاشععععععععععععععععية ) سععععععععععععععععيمنار ( بقسععععععععععععععععم مععععععععععععععععن األقسععععععععععععععععام  عنععععععععععععععععد اععععععععععععععععر    ععععععععععععععععر  بحثيععععععععععععععععة مععععععععععععععععن •

 تصبد ه   الف ر  مل ا للباحث من تاريخ عر ه للف ر .

تععععععععععععععععععععاريخ  –الف ععععععععععععععععععععر  البحثيععععععععععععععععععععة  –علععععععععععععععععععععى األقسععععععععععععععععععععام إعععععععععععععععععععععداد  ععععععععععععععععععععجل بالقسععععععععععععععععععععم يحععععععععععععععععععععدد  يععععععععععععععععععععه اسععععععععععععععععععععم الباحععععععععععععععععععععث  •

 تاريخ موا قة القسم على الف ر . –العر  على القسم 

ة ان  عععععععععععععاك الف ععععععععععععر  البحثيععععععععععععة الخاصعععععععععععععة بععععععععععععه مععععععععععععن قبعععععععععععععل ال يعععععععععععع  إلععععععععععععى القسعععععععععععععم يتقععععععععععععدم الباحععععععععععععث بالشععععععععععععع وف فععععععععععععى حالعععععععععععع •

 .ة م بالجامع التابع له وعلى القسم ر عها الى اللجنة  املختصة بال لية

يل عععععععععععععع م أع عععععععععععععععاء هيئععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س والهيئعععععععععععععععة المعاونععععععععععععععة ب شعععععععععععععععر  قا ععععععععععععععة حمايعععععععععععععععة حقعععععععععععععععوق المل يععععععععععععععة الف ريعععععععععععععععة بعععععععععععععععين  •

 اال  م.

 ثانيا   جرا ات خاصة رالطال  
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 اإلجراءات المق  حة للحفاظ على القيم الجامعية الخاصة بال الب ما يلي:من  

يل ععععععععععععععععععع م ال عععععععععععععععععععالب  بععععععععععععععععععع  ر مصعععععععععععععععععععادر المعلومعععععععععععععععععععات التعععععععععععععععععععى  سعععععععععععععععععععتعينوا   عععععععععععععععععععا إلنجعععععععععععععععععععا  األبحعععععععععععععععععععاث الم لو عععععععععععععععععععة أو أف  •

 إجراءات خاصة بالمقررات الدراسية.

 ل.عند اش  اك ال الب فى عمل أو نشاط ما يج  تحديد دور  ل مع م قبل إنجا  العم •

 يل  م ال الب ب وابط  حماية حقوق المل ية الف رية الخاصة بالم تبة وهى: •

 الحرص على سالمة ال ت  ون ا   ا. •

 تابععععععععععععععععععععععة البيانععععععععععععععععععععععات الخاصععععععععععععععععععععععة بال تععععععععععععععععععععععاب بالتفصععععععععععععععععععععععيل عنععععععععععععععععععععععد االسععععععععععععععععععععععتعانة بفقععععععععععععععععععععععر  منععععععععععععععععععععععه حتععععععععععععععععععععععى يععععععععععععععععععععععتم   ععععععععععععععععععععععر  •

 التو يق(.)المصدر

 علن بالم تبة.االل  ام بعدد األوراق المسمو    ا للتصوير من ال تاب  ما هو م •

يل ععععععععععععع م ال عععععععععععععالب باسعععععععععععععتخدام ال سعععععععععععععخ األصعععععععععععععلية معععععععععععععن ال تععععععععععععع  وال ععععععععععععع ام  ععععععععععععععن اريعععععععععععععق شعععععععععععععرا  ا معععععععععععععن منفععععععععععععع  البيعععععععععععععع  •

 الرسمى.

يلجعععععععععععععععععأ ال عععععععععععععععععالب إلعععععععععععععععععى لجنعععععععععععععععععة الحفعععععععععععععععععاظ علعععععععععععععععععى القعععععععععععععععععيم الجامعيعععععععععععععععععة عنعععععععععععععععععد تعر عععععععععععععععععهم للتععععععععععععععععععدف علعععععععععععععععععى حعععععععععععععععععق معععععععععععععععععن  •

 حقوق المل ية الف رية الخاصة   م.

  رية  والتأ د من أن م يل  موا   ا.يقوم ال الب بتوعية بع هم ب وابط المل ية الف •

يقعععععععععععععععوم ال ععععععععععععععععالب بعععععععععععععععإجراء التجععععععععععععععععارب العمليعععععععععععععععة بأنفسععععععععععععععععهم حتعععععععععععععععى يتأ ععععععععععععععععدوا معععععععععععععععن النتععععععععععععععععا   التعععععععععععععععى يحصععععععععععععععععلوا علي ععععععععععععععععا  •

 عند إجراء التجارب  وال يجو  لهم نسخها من أحد الزمالء.

 ثال ا   جرا ات خاصة رالسادة أ ضا  الج ا  اسدار   

مصععععععععععععععععععنفات محميععععععععععععععععععة إلسععععععععععععععععععتعمالها فععععععععععععععععععي إجععععععععععععععععععراءات ق ععععععععععععععععععا ية أو يح رعلععععععععععععععععععى الموظعععععععععععععععععع  القيععععععععععععععععععام بال سععععععععععععععععععخ مععععععععععععععععععن  •

 دون إ ن من اللجنة المسئولة. إدارية
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مععععععععععععععععععععن مصععععععععععععععععععععن  و لعععععععععععععععععععع   ةلجامعععععععععععععععععععععيم ععععععععععععععععععععن للموظعععععععععععععععععععع  نسععععععععععععععععععععخ أجععععععععععععععععععععزاء قصععععععععععععععععععععي   لع ععععععععععععععععععععو هيئععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععدر س با •

ألغععععععععععععععععرا  التعععععععععععععععععدر س   عععععععععععععععععدف اإلي عععععععععععععععععا  أو الشعععععععععععععععععر   بشععععععععععععععععرط أن ي عععععععععععععععععون ال سعععععععععععععععععخ فعععععععععععععععععي الحعععععععععععععععععدود المعقولعععععععععععععععععة وأال 

 سم الم ل  وعنوان المصن  علي  ل ال سخ.  منه وأن ي  ر ا ر يتجاو  ال

يح ععععععععععععععععععععععر تحصععععععععععععععععععععععيل أف مقابععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععالي عنععععععععععععععععععععععد اسععععععععععععععععععععععتخدام أف مصععععععععععععععععععععععن  ألف أنشعععععععععععععععععععععع ة خاصععععععععععععععععععععععة بععععععععععععععععععععععال الب أو  •

 أع اء هيئة التدر س.

يتعععععععععععععععععععععععععر  الموظعععععععععععععععععععععععع  العععععععععععععععععععععععع ف يقععععععععععععععععععععععععوم بال شعععععععععععععععععععععععع  عععععععععععععععععععععععععن معلومععععععععععععععععععععععععات  علععععععععععععععععععععععععم بسععععععععععععععععععععععععري  ا أو اسععععععععععععععععععععععععتخدامها دون  •

 ون القانونية.ئللتحويل للش االل  ام بقوانيع ا

الف ريععععععععععععععععععة ويقومععععععععععععععععععوا باعالن ععععععععععععععععععا المل يععععععععععععععععععة الم تبععععععععععععععععععة بال ععععععععععععععععععوابط الخاصععععععععععععععععععة بحمايععععععععععععععععععة حقععععععععععععععععععوق  يل عععععععععععععععععع م موظفععععععععععععععععععو •

 فى أما ن وا حة لل الب.

حصعععععععععععععععععععوله علععععععععععععععععععى دورات و رمجيعععععععععععععععععععات مت عععععععععععععععععععور   مععععععععععععععععععن خعععععععععععععععععععاللالخ عععععععععععععععععع ات الخاصعععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي ا تسعععععععععععععععععععب ا الموظععععععععععععععععععع   •

 اليجو  له منحها لجهات أخرف بمقابل مادي او بدون. ةالجامععن اريق 

 

 

 

 ال امسالبا  

 والج ا ات المسا لة

 

 و لععععععععععععععععععع  لتحسعععععععععععععععععععين ةبالجامعععععععععععععععععلة معععععععععععععععععععن األمعععععععععععععععععععور ال عععععععععععععععععععرورية التعععععععععععععععععععي يجععععععععععععععععععع  توا رهعععععععععععععععععععا ء عتبعععععععععععععععععععر ن عععععععععععععععععععام المسعععععععععععععععععععا 

 ععععععععععععععععععععي ن ععععععععععععععععععععام المسععععععععععععععععععععا لة علععععععععععععععععععععي قععععععععععععععععععععوانين تن ععععععععععععععععععععيم الجامعععععععععععععععععععععات  ةالجامععععععععععععععععععععالفاعليعععععععععععععععععععة التعليميعععععععععععععععععععة   ععععععععععععععععععععا حيععععععععععععععععععععث تعتمععععععععععععععععععععد 

واللعععععععععععععععععععوا د والقعععععععععععععععععععوانين المن معععععععععععععععععععة لسعععععععععععععععععععي  العمليعععععععععععععععععععة التعليميعععععععععععععععععععة داخعععععععععععععععععععل الجامععععععععععععععععععععات المصعععععععععععععععععععرية معععععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععععل املجعععععععععععععععععععالس 
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التأدي يةاملختصععععععععععععععة والتعععععععععععععععي يعععععععععععععععتم تشععععععععععععععع يلها مععععععععععععععن قبعععععععععععععععل إدار  الجامععععععععععععععععة  عععععععععععععععل فعععععععععععععععي ن ععععععععععععععاق اختصاصععععععععععععععععه ومعععععععععععععععن أمثلعععععععععععععععة هععععععععععععععع   

 ل ين ي ب ون في االمتحانات بحاالت ال  .الن م: عمل محا ر غ  لل الب ا

 وا د يتععععععععععععععععر  للتحقيعععععععععععععععق وعنعععععععععععععععد اإلدانعععععععععععععععة يتععععععععععععععععر للععععععععععععععوا لقعععععععععععععععوانينلعنعععععععععععععععد مخالفعععععععععععععععة احعععععععععععععععد معععععععععععععععن الجهعععععععععععععععا  اإلداري ل

 .الوارد  بقانون العاملين بالدولةلعقو ات ل

 .للوا دوا نالقعوانيبويج  التأ يد علي أن ت ون الهيئة اإلدارية علي درايعة تامعة 

 تستمد المساءلة مصادرها من: و

 2972لسنة  29رقم قانون تن يم الجامعات أوال:

  قانون حماية حقوق المل ية الف رية. انيا: 

   .الجامعة وابط حماية حقوق المل ية الف رية داخل  الثا: 

 أخالقيات المهنةرابعا: 

 تتخ  إجراءات المساءلة األتية: العلميأخالقيات البحث فى حالة الخرو  على أف بند من بنود 

ير ععععععععععععععع إلععععععععععععععى مجلععععععععععععععس   علععععععععععععععى الع ععععععععععععععو املخععععععععععععععال  التقععععععععععععععدم باعتعععععععععععععع ار  تععععععععععععععابي علععععععععععععععى املخالفععععععععععععععة فععععععععععععععى مجلععععععععععععععس القسععععععععععععععم •

  .ة م الى مجلس الجامع ال لية

 املخالفة و ل  من خالل التالى: إتاحة الفرصة للع و املخال  أن  عيد الن ر فى مو و  •

 املخالفة.القيام بمهام إ ا ية فى مجال  -أ

 الحرمان من مهام  ان يقوم   ا. -ب

و قععععععععععععععا لقععععععععععععععانون  التخععععععععععععععا  الععععععععععععععال م ةالجامعععععععععععععععفععععععععععععععى حالععععععععععععععة االمتنععععععععععععععا  عععععععععععععععن أف ممععععععععععععععا سععععععععععععععبق يععععععععععععععتم التحويععععععععععععععل إلععععععععععععععى إدار   •

 .2972لسنة  29تن يم الجامعات رقم 

  الج ا ات والتظلمات

 التدر س ةتأدي  اع اء هيئ مجلس(: 23ماد  )
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إ ا ارت عععععععععععععععع  ع ععععععععععععععععو هيئععععععععععععععععة التععععععععععععععععدر س مخالفععععععععععععععععة تأدي يععععععععععععععععة    إنععععععععععععععععه يحععععععععععععععععال إلععععععععععععععععى التحقيععععععععععععععععق بتقريععععععععععععععععر مععععععععععععععععن عميععععععععععععععععد  •

 
 
فععععععععععععععععععععي لتحقيق بععععععععععععععععععععاال ليععععععععععععععععععععة املخععععععععععععععععععععتص وتصععععععععععععععععععععديق ر ععععععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععععععة ويصععععععععععععععععععععدر مععععععععععععععععععععن ر ععععععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععععععة قععععععععععععععععععععرارا

بمعر عععععععععععععععة أحعععععععععععععععد أع عععععععععععععععاء هيئعععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س مععععععععععععععن  ليعععععععععععععععة الحقعععععععععععععععوق وابقعععععععععععععععا للدرجعععععععععععععععة العلميعععععععععععععععة لع عععععععععععععععو  .الواقعععععععععععععععة

 هيئة التدر س املحقق معه.

فععععععععععععي حعععععععععععععال  بععععععععععععوت الواقععععععععععععععة فعععععععععععععي حععععععععععععق ع عععععععععععععو هيئععععععععععععة التعععععععععععععدر س املحقعععععععععععععق معععععععععععععه  ير عععععععععععععع املحقععععععععععععق تقريعععععععععععععرا بالواقععععععععععععععة  •

يعععععععععععععععععه فعععععععععععععععععي مشعععععععععععععععععفوعا بالتوصعععععععععععععععععي  القعععععععععععععععععانوني للمخالفعععععععععععععععععة ورأ ر عععععععععععععععععيس الجامععععععععععععععععععةالعععععععععععععععععي السعععععععععععععععععيد األسعععععععععععععععععتا  العععععععععععععععععد تور 

 توقيع العقو ة  المناسبة.

بتوقيععععععععععععععععععع العقو ععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي يراهععععععععععععععععععا مناسععععععععععععععععععبة للمخالفععععععععععععععععععة  ر ععععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععععةيقععععععععععععععععععوم السععععععععععععععععععيد األسععععععععععععععععععتا  الععععععععععععععععععد تور  •

 ع و هيئة التدر س   ا. التنفي ية واخ ارتن يم الجامعات وال حته  ن ابقا لقانو 

تحويععععععععععععععل ع ععععععععععععععو هيئععععععععععععععة التععععععععععععععدر س الععععععععععععععي مجلععععععععععععععس تأديعععععععععععععع  أع ععععععععععععععاء  ر ععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععةللسععععععععععععععيد األسععععععععععععععتا  الععععععععععععععد تور  •

هيئعععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س أعمعععععععععععععععاال للقعععععععععععععععانون ا ا معععععععععععععععا أرتئعععععععععععععععي  لععععععععععععععع   ويجعععععععععععععععو  لعععععععععععععععه ايقعععععععععععععععاف ع عععععععععععععععو هيئعععععععععععععععة التعععععععععععععععدر س ععععععععععععععععن 

 العمل لمد   الث اشهر لمصلحة سي  اجراءات التحقيق.

 

 

   أل ضا  هي ة التدر ست كل مجلس التأديب 

  ويصععععععععععععععععدر ر ععععععععععععععععيس ر يسععععععععععععععععا ةحععععععععععععععععد نععععععععععععععععواب ر ععععععععععععععععيس الجامعععععععععععععععععأ مععععععععععععععععنألع ععععععععععععععععاء هيئععععععععععععععععة التععععععععععععععععدر س يتشعععععععععععععععع ل مجلععععععععععععععععس التأديعععععععععععععععع  

 بتشعععععععععععععععععع يل هعععععععععععععععععع   اللجنععععععععععععععععععة  ةالجامععععععععععععععععععع
 
 سععععععععععععععععععنويا

 
 ليععععععععععععععععععة الحقععععععععععععععععععوق ومستشععععععععععععععععععار مععععععععععععععععععن مجلععععععععععععععععععس مععععععععععععععععععن سععععععععععععععععععتا  أبع ويةقععععععععععععععععععرارا

 الدولة

 في قانون تن يم الجامعاتي بق على أع اء هيئة التدر س ما جاء 

       (: إن  اء الخدمة25ماد  )
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 :ت تهى خدمة ع و هيئة التدر س عند

   ة المقدمة من ع و هيئة التدر س.االستقالقبول  •

 بلوغه سن الستين  •

 لقرار لجنة ابية •
 
  .العجز ال لى أوالجز ى ال ي يتع ر معه أداء العمل و قا

 .الو ا  •

 . مجلس التأدي   ل متى قرر  •

 ال الصة

 وت بيقععععه ترقيتعععه علععععي الميثعععاق والعمععععل هعععع ا بعععاح  ام العلمعععي البحععععث فعععي المشععع   ة اإلاععععراف  عععل تل ععع م

 ةالجامععععع أسععععر  فععععي ع ععععو  ععععل علععععي ويتعععععين السععععليم يمليععععه المن ععععق العععع ي الوجععععه وعلععععي و فععععاء  بعنايعععة

 .وت بيقه اح  امه علي الحرص

 

 

 

 

 المراج 

 –جامعععععععععععععععععععععععععععه مريالنععععععععععععععععععععععععععد  –مععععععععععععععععععععععععععدرب دولععععععععععععععععععععععععععى معتمععععععععععععععععععععععععععد فععععععععععععععععععععععععععى اخالقيععععععععععععععععععععععععععات البحععععععععععععععععععععععععععث العلمععععععععععععععععععععععععععى  -ابععععععععععععععععععععععععععراهيم الجنععععععععععععععععععععععععععدف /د.أ

  .ات التشعيل القياسيهءإجراامري ا.

 .2323البحث العلعععمى  لية ال  بية جامعة عين شمس  أخالقيععات

 .)2338التدر س) هيئه اع اء قدرات لتنميه القومي المر ز العلمي البحث اخالقيات

 (. المن مة الدولية ل جهز  العليا للرقابة واملحاسبة )اإلنتوساي(.2998أخالقيات المهنة )
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 .2338 التدر س هيئه اع اء قدرات تنميه مشرو  الجامعات في المهنه واداب اخالقيات

 هع. 2232ارشادات أخالقيات البحث العلمي جامعة المل   يصل اإلصدار األول 

(. المن معععععععععععععععععععععععععة اإلسعععععععععععععععععععععععععالمية لل  بيعععععععععععععععععععععععععة 2322إرشعععععععععععععععععععععععععادات الهيئعععععععععععععععععععععععععة اإلسعععععععععععععععععععععععععالمية ألخالقيعععععععععععععععععععععععععات العلعععععععععععععععععععععععععوم والت نولوجيعععععععععععععععععععععععععا )

 الدراسعععععععععععععععععععات سلسعععععععععععععععععععله–االسعععععععععععععععععععالميه الجامععععععععععععععععععععه مجلعععععععععععععععععععه-ب عععععععععععععععععععز  االسعععععععععععععععععععالميه والعلعععععععععععععععععععوم والثقا عععععععععععععععععععة بالجامععععععععععععععععععععه

 االنسانيه.

 العلمي  ليه العلوم  ر  دمياط . البحث اخالقيات دليل

 .2323 دمياط  ر  العلوم ب ليه المهنه واداب اخالقيات دليل

 الزقا يق. جامعه – العلوم ب ليه العلمي البحث واخالقيات ميثاق دليل

 التدر س. هيئه اع اء لدي العلميه البحوث ل شر االخالقي السلوك معايي  2322 العاجز

 2929 لسنه الجامعات تن يم قانون 

( 2332اإلنسععععععععععععععععععععععععععانية ) بالجوانعععععععععععععععععععععععععع  المتعلقععععععععععععععععععععععععععة ال عععععععععععععععععععععععععع  الحيععععععععععععععععععععععععععوي  البحععععععععععععععععععععععععععاث العالميععععععععععععععععععععععععععة القواعداالرشععععععععععععععععععععععععععاديةاألخالقية

 من معععععععععععععععة معععععععععععععععع بالتععععععععععععععععاون  ال بيعععععععععععععععة للعلعععععععععععععععوم الدوليعععععععععععععععة المن معععععععععععععععات مجلعععععععععععععععس قبعععععععععععععععل معععععععععععععععن أععععععععععععععععدت"إسعععععععععععععععالمية رؤيعععععععععععععععة"

 .ال بية  جني  للعلوم اإلسالمية العالمية والمن مة الصحة

 .2323ان ا  جامعة - ال   العلمي  لية البحث أخالقيات و يقة

 

Guideline sfor the Care and Use of Laboratory Animals (1996). British National 

Academy for Science. U.K. 

Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals (2011). APA's Committee 

on Animal Research and Ethics (CARE), Washington, DC. USA. 

Guidelines for the Ethics for Medical Research (1993). South African Medical Research 

http://www.apa.org/science/leadership/care/index.aspx
http://www.apa.org/science/leadership/care/index.aspx
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