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  أخالقیات المهنة والنشر العلمى
Ethics and Scientific Publication 

  
  :تعریف أخالقیات البحث العلمى 

تصـمیم وتنفیـذ وجمـع هى أخالق وقیم االنسان والفضائل االنسانیة التى یجب أن یتحلى بها من تقـع علیـه مسـئولیة 
  .وتحلیل البیانات واستخالص النتائج والعبر 

  الصدق -
 األمانة -
 العدالة  -
 العفة -

  العطاء -

  من اخالقیات البحث العلمى 
  Trustfulnessالمصداقیة                       * 
  Professionalism       المهنیة * 
                 Safety    السالمة * 
          Trust                الثقة * 
     Consent      المواقعة* 
    (Accuracy )   الدقة                                  *
     Responsibility      المسئولیة              *

  
  Integrity                          االمانة العلمیة 

 Collaboration            التعاون * 
  Anonymity      سریة المعلومات * 
  Objectivity              الموضوعیة* 

  
  ماهى المبادئ األخالقیة المتفق علیها للبحث العلمى؟

  :واالتحاد العلمى لألخالقیات هى ) ١٩٨٣(طبقا العالن هلسنكى 
  ).احترام استقالل ذوى األهمیة وحمایة غیر القادرین على تلك االستقاللیة ( احترام األشخاص  -١
 .المنفعة  -٢
 ).ال ضرر وال ضرار ( الضرار عدم ا -٣
 العدالة  -٤
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  أخالقیات البحث العلمى 
  

ان االساس االول لنجاح البحث العلمى وتقدمه هو مبادئ وسلوك الباحث التى تقوم على أساس طلب العلـم       
ألخالق الرفیعــة للعلــم ومعرفــة الحقیقــة وكشــف أســرارها ، ولنــا فــى علمائنــا الســابقین القــدوة الحســنة والــذین تحلــوا بــا

والسلوك الرفیع الذى قد بلغ بهم فى سبیل طلب العلم والمعرفة بذل جهودهم وكـل غـال ونفـیس وتحمـل المشـاق فـى 
مـن العوائـق التـى تعلـق اتجاهاتنـا السـلوكیة التـى علـى  هـدم على أیـه حـال ،  –سبیل الوصول للحقیقة والمعرفة 

  :البحث العلمى عندنا 

   للعلم أو المعرفةالبحث للترقیة ال  -أ 
ومدى الطمـوح فـى طلـب  –من الواضح أن لهذا الهدف دورًا هامًا فى شكل الوسائل التى یراد بها تحقیق الهدف         

البحـث  –الحقیقة وسیر اغوارها بالبحث العلمى الیشذ عن تلك القاعدة ، ومـن المؤسـف أن تسـتغل هـذه الوسـیلة الشـریفة 
االطالع على أسرار الوجود والحیاة فـى حیاتنـا للوصـول الـى مراتـب ومقامـات اداریـة جوفـاء وأداء االنسان فى  –العلمى 

وأنـه لمـن الواضـح أن استشـراء واسـتغالل البحـث العلمـى لنیـل . لتحقیق االرباح المادیة أو یضع فیها واجهات اجتماعیـة 
من د عمل على استشراء المستوى العلمى الهابط الترقیة العلمیة فحسب دون النظر الى تنمیة المعرفة واالستزادة منها  وق

  . البحث العلمى 
وأن اعـــادة ترتیـــب مناهجنـــا العلمیـــة لتتوافـــق مـــع متطلبـــات العصـــر وســـوق العمـــل بحاجـــة الـــى مســـاحة كبیـــرة مـــن       

  .االصالح والتربیة لهذا السلوك الخاطئ والهدف الضال فى البحث العلمى 

  :العلمیة  األنانیة والتكتم على الحقائق-ب
تعمل األنانیة واالنفراد بالنتائج العلمیة عملها المؤثر فى اضعاف اآلفاق التى یمكن للبحث أن یسلكها فى معاهدنا       

السماح باستخدامها مـع الحصـول  وى بعض األجهزة منها عن اآلخرین أالعلمیة ، وتبلغ األنانیة مداها فى االستحواذ عل
كتم على كثیر من المراجع العلمیة التى تختصر أو تضـیف خالقیات البحث العلمى ، أو التأ على عائد نفعى یتنافى مع

ویـنعكس التكـتم علـى الحقـائق عنـد الـبعض مـن البـاحثین شـكال غریبـا مـن انعـدام . كثیر من الجهد فـى البحـث ال أو توفر
فـا مـن أن تسـرق الفكـرة أو النتـائج منـه الثقة واالطمئنان فى كشف ما توصل الیـه مـن النتـائج العلمیـة خـالل مناقشـتها خو 

ا وســخیفا اال أن هــذه األجــواء أصــبحت جــزء مــن حیاتنــا العلمیــة ذنعــم قــد یتــراءى ذلــك شــا. وتنســبها اآلخــرون النفســهم 
  .لألسف 
وهنـاك شــئ آخــر ولكنــه واضــح أن مــایطبع مــن األبحــاث العلمیــة فــى الــدوریات العلمیــة المحلیــة لنشــر روح التفــرد        

تم التى تؤدى الى تفریغ البحث العلمى من روح النقد والمراجعة والتقویم وأیضـا الستشـراء هذاالسـلوك تبقـى األبحـاث والتك
  .العلمیة فارغة من المحتوى هزیلة االنتاج 

  :األلقاب والعناوین-ت
اال أن . االنســـان تمــنح األلقــاب والعنـــاوین تحفیــزا وتشــجیعا للجهـــود لبــذل أقصــى جهـــد لتحقیــق جهــد علمـــى یفیــد        

الكثیرین من الباحثین بعد أن یحققوا اخر األلقاب العلمیة ، فأنه یكتفى بهذا القدر من البحث العلمى توفیرا للجهد والمال 
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وحتى العائد ، اال أن مهـام أعضـاء هیئـة التـدریس والبـاحثین هـو التعلـیم والبحـث العلمـى وخدمـة المجتمـع  وال یجـب أن 
  .تتوقف 
اربـاع و العلمـى وتـرك السـاحة لتقـدم أنصـاف ثم فان هذه األلقاب قد تركت بصمات واضحة فى تراجـع البحـث ومن       

  .الباحثین للتقدم والحصول على األلقاب العلمیة بوسائل متعددة مما یؤدى الى تدهور البحث العلمى 

              Scientific Misconduct خرق أخالقیات البحث العلمى  
الفبركــة والتزییــف أو الغــش فــى إفتــراض وتنفیــذ أو " إن التعریــف الحــالى لســوء أو خــرق األخــالق العلمیــة هــى          

ویقصد بها تسجیل أو عـرض  Fabricationفالفبركة أو إصطناع البیانات " مراجعة البحث أو فى كتابة نتائج البحث 
ویقصد بها تغییر  Falsificationأو تزویر البیانات أما تزییف . وذلك فى أى صورة) أى مزیفة( بیانات غیر موجودة 

البیانات وكذلك اإلجراءات التجریبیة وبما یتفق مع الهوى وذلك للوصول أو إلنتاج مخرج معین مرغوب فیه لدى الباحث 
بـه  فیقصـد  Plagiarismأما اإلسـتیالء أو القرصـنة أو اإلقتبـاس . أو لتجنب الوصول إلى نتیجة معقدة یتعذر تفسیرها

ولكـى یكـون . إستخدام كلمات أو أفكار أو نتائج شخص آخر ذلك دون اإلشـارة إلیـه لكـى تبـدو أنهـا ملـك لـذلك الغشـاش 
لمجتمــع بحثــى ذو صــلة ، .. " الفعـل بمثابــة ســوء ســلوك ، فإنــه یجــب أن یكــون إنحرافـا خطیــرا عــن الممارســات المقبولــة 

مثبــت بــدلیل واضــح " .. وأنــه یمكــن أن یكــون .." لــم أو بإهمــال ویكــون هــذا العمــل المنحــرف قــد تــم عــن عمــد أو مــع الع
والیتضــمن سـوء الســلوك البحثــى فـروق قانونیــة فــى اآلراء ، حیــث أنـه دومــا مــا یكـون مــن الصــعب وضــع . الیقبـل الشــك 

الــدعم  للســلوك ، بــأن نیــة ومســئولیة المؤسســة أو المنظمــة التعلیمیــة أن تتأكــد مــن أن) شــرعیة( معــاییر مناســبة قانونیــة 
  العام فوق التوبیخ أو اللوم وحسبالبحثى 

كما قد خلق وعى شعبى فـى . وعلى سبیل المثال ، أن موضوع سوء أخالقیات البحث العلمى فى الوالیات المتحدة      
الثمانینات مع ظهور عدة حاالت من عدم الصالحیة العلمیة ، فلقد أصبح الكـونجرس األمریكـى مهتمـا بكـل مـن المعهـد 

وكذلك بالجامعات حتى یتم اإلهتمام بدرجـة كافیـة )  The National Institute of Health NI( ومى للصحة الق
. قـانون لإلرشـاد البحثـى فـى مجـال الصـحة ١٩٨٥الكونجرس األمریكـى فـى عـام  بتلك التهم واإلدعاءات ، وبالتالى مرر

ؤسسـات البحـث العلمـى التـى تتطلـع للحصـول علـى على م.." والتى تنص على  ٤٩٣ویطلب هذا القانون فى مادته رقم 
  " .منح مالیة أن تؤسس أو توجد عملیة إداریة للتعامل مع خرق أخالقیات البحث العلمى وذلك بطریقة رسمیة 

یجب أن یكون بكل مؤسسة علمیة إجراءاتها التنفیذیة التى تطبقها ضد أى فرد أو مجموعة من األفراد .. الخالصة      
إدعاءات بخرق أخالقیات البحث العلمى ، وذلك من خالل إجراء التحقیقات فى تلـك اإلدعـاءات أو ) ضدهم (تقام ضده 

  .  Office of Research Integrityاإلتهامات ، وترفع األمر بعد التحقیق الى مكتب األمانة العلمیة 
ج قمـة أو ذروة نهایـة العدیـد مـن الشـهور أو یمثل نشر مقالة بحثیة ما الخطوة النهائیة للمشـروع العلمـى ، وهـى أو        

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن . تكون أحیانا نهایة لسنوات من التخطیط المدقق ومن التنفیذ وتحلیل بیانات العدید من التجـارب 
مـن ولـذا ، ف. المنح أو التمویل المـالى التـى تـدعم تلـك المشـروعات البحثیـة تنبـع مـن المـال العـام فـى الكثیـر مـن األحـوال

إال أنــه أحیانــا مــاتظهر إنحرافــات عــن الحالــة النموذجیــة . المتوقــع أن ینفــذ العمــل ویكتــب بأمانــة وموضــوعیة وصــراحة 
فاإلنحراف عن أخالقیات البحث العلمى یمكن أن تكون متعمدة أو مـدبرة ، مثـل فبركـة أو تـألیف . المفترض اإللتزام بها 

تبرز ببسـاطة عـن جهـل بمخـدر أو مسـكن غیـر مناسـب فـى التجـارب التـى لبیانات التمت للواقع بصلة ، وتلك یمكن أن 
وهكذا ، بأنه على كـل باحـث أو مؤلـف . غیر أنه من الناحیة القانونیة ، فإن الجهل الیعد عذرًا . تجرى على الحیوانات 

واألكثـر مـن ذلـك . لمیـة أن یلتزم أو أن یكون على علم أو إطالع بكل المتطلبات األخالقیة إلستمرار تنفیذ الدراسـات الع
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یجب أن یتولد لدى العالم أو الباحث اإلحساس القوى بالمسئولیة األخالقیة التى یطبقها فى كل مرحلة من مراحل البحث 
  .العلمى فاإلبتعاد عن األخالق أثناء تنفیذ بحث ما بالشك سوف یتضح بجالء أثناء مرحلة النشر 

  
نیـة التـى تظهـر أثنـاء زء هـو تقـدیم مناقشـة عمیقـة عـن المشـاكل األخالقیـة المهفالهدف من هذه المرحلة أو ذلـك الجـ     

عـدادها وكـذلك الغـش ) النكوص( ولسوف تتم مناقشة اإلنحراف . عملیة النشر ٕ عن أخالقیات المهنة مثل فبركة النتائج وا
التــى یمكــن أن تبــرز بســبب كمــا ســوف ننــاقش القضــایا األخالقیــة . لتلــك النتــائج ) مــرتین( واإلســهاب والنشــر المــزدوج 

  تضارب المصالح أو استغالل النفوذ
  )Conflict of interest(  وصـراعات المؤلـفauthor Conflict    كمـا . وكـذلك إجـراء التجـارب علـى اإلنسـان

ســوف نعــرض مناقشــة مختصــرة عــن قضــایا رخــاء ورفاهیــة الحیــوان ، ولكــن بســبب إتســاع وتعقــد وتنــاقض قضــایا إجــراء 
لــى الحیــوان ، فــنحن ســوف نــدعو مجتمــع الكلیــة إلــى الحضــور إلــى المزیــد مــن المرجعیــات العمیقــة مــن تلــك التجــارب ع

وفـى كـل جـزء سـوف یـتم . وكـذلك المسـئولیات  Reviewer rightsالقضـایا الهامـة كمـا سـوف نتنـاول حقـوق المحكـم 
  .تصنیف مایتعلق بالقواعد والتنظیمات الحالیة ، بما فى ذلك توطید المصدر

نعود مرة أخرى إلى إحدى مظاهر العقوبات التى یمكن أن تفرضها مجلة ما على مؤلفیها هى إخطـار مؤسسـتهم        
وبمجـرد إخطــار المؤسسـة التعلیمیــة بـاألمر ، فــإن . البحثیـة المســئولة عـن نقضــهم أو نكوصـهم أو إخاللهــم بقواعـد النشــر

األمر ، وبغض النظر عن نتیجة التحقیق ، فإن تلك العملیة هـى المطلوب بنص القانون أو الالئحة أن یبدأ التحقیق فى 
باإلضـافة إلـى ذلــك ، نجـد أن األسـاتذة یضـیعون أوقـاتهم فـى الفحـص والتحقیــق . عملیـة شـائنة أو مقلقـة أو حزینـة للمـتهم

ادیـا عمـا یقومـون والتمحیص فیما یخالف أخالقیات المهنة ، وهو وقت تنفیذ ومتابعة أبحاثهم ، كما أنه الیتم تعویضهم م
. بــه ، كمــا أنهــم یجلبــون علــى أنفســهم غــل وحقــد وضــغینة زمالئهــم الــذین یــتم التحقیــق معهــم وكــذلك المتعــاطفین معهــم 

والجـدیر بالـذكر ، أنـه لمـن الواجـب علـى الباحـث أو العـالم أن یخـدم فـى أى مكـان یطلـب منـه ذلـك وفـى إطـار المؤسسـة 
حیث أن العلم مهنـة ، وأنـه مـن الضـرورى أن یقـیم العلمـاء أو البـاحثین أنفسـهم وأن والمنظمة التعلیمیة بأخالقیة مهنیة ، 

جـراءات لضـبط وتصـحیح أفعـالهم الخاطئـة  ٕ وبهـذه الطریقـة سـوف یثـق المجتمـع فیمـا یقومـون بـه مـن . یضعوا سیاسات وا
  .أبحاث وكذلك الحال فى المؤسسات والمنظمات التى یعملون بها 

  
ألخالقیات البحث العلمى ، یتم الرجوع مباشرة إلى الئحة أخالقیات المهنة بالمؤسسة أو إالى وبمجرد حدوث خرق       

ذا ماكان األمر كذلك ، عندئذ تعقد لجنة . ، ویتم تقییم اإللتزام وفقا للتحقیق ) الجامعیة( لجان األمانة العلمیة بالجامعة  ٕ وا
من خالل عـرض الحقـائق ومـن ثـم إتخـاذ التوصـیة بمـا یتناسـب مـع التحقیق لتقریر إذا ماكانت هناك إدانة أم براءة وذلك 

ذا ماصـدر حكـم باإلدانـة بخـرق أخالقیـات البحـث العلمـى وذلـك مـن خـالل لجنـة . فعل خرق أخالقیات البحـث العلمـى  ٕ وا
مــن المناصــب ( التحقیــق ، ثــم یظهــر الحكــم ، وعــادة مــایتم ذلــك بواســطة هیئــة أو شخصــیة جامعیــة مرموقــة المنصــب 

مثل رئیس الجامعة أو نائبه ، والتـى مـن خـالل ذلـك تـتم مراجعـة اإلجـراءات التصـویبیة أو التصـحیحیة ) امعیة العلیا الج
المتخذة وتطبق هذه المناقشة فقط على البحث المـدعم حكومیـا ، ولكـن لمعظـم الجامعـات إجـراءات یـتم إتخاذهـا ضـد أى 

  .لمى إنتهاك أو إتهام أو إدعاء بخرق أخالقیات البحث الع
  

إال أن هنـاك بعـض التغییـرات المقترحـة لهـذا  ٢٠٠٠ولقد نشر تعریف آخر لخرق أخالقیات البحث العلمى فى عام      
  :التعریف والتى تم أخذها فى اإلعتبار ، وتتضمن تلك التغییرات 
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  - ٥ -                                                                مشروع التطویر المستمر والتأھیل لإلعتماد

 Researchفأصـــــبح  Scientific misconductتغییـــــر المصـــــطلحات ، بمعنـــــى المصـــــطلح  -١
misconduct .  

 .ع مجال خرق أخالقیات المهنة لیشتمل على كل من المنح والعقود البحثیةإتسا -٢
 .لیتضمن األنشطة المرتبطة بطلبات الدعم المالى والنشر العلمى   Plagiarismإتساع مدى القرصنة  -٣
البحث العلمى والذى سوف یمد "  Conductingتنفیذ " بدال من  Performingإستخدام مصطلح إجراء  -٤

 .قیات البحث العلمى لیتضمن مراجعة البحث العلمىحدود خرق أخال

اإلنحـراف "عـن الممارسـات غیـر المقبولـة إلـى    Serious deviationإنحـراف خطیـر " إحالل مصـطلح  -٥
 ".  significant departureالمشین 

 .   Other practicesممارسات أخرى " إسقاط عبارة  -٦
 

البحثیة بصفة عامة ملزمة باإلسـتجابة والـرد علـى خـرق أخالقیـات البحـث وكما أشیر سلفا ، فالمؤسسات الجامعیة و      
ولذا على كل المؤسسـات التعلیمیـة أن تقـدم دورات عـن مسـئولیة الخضـوع ألخالقیـات البحـث العلمـى ألعضـاء . العلمى 

حـت أى ظـرف مـن ت) سواء فى مرحلة البكالوریوس وكـذلك طـالب الدراسـات العلیـا ( هیئة التدریس والمعاونین والطالب 
  .الظروف

  
لقــد قامــت كلیــة الزراعــة ساباباشــا بجامعــة االســكندریة ، إیمانــا منهــا بحقــوق الملكیــة الفكریــة والنشــر بتشــكیل لجنــة       

  :حمایة الملكیة الفكریة وتكون مسئولة عن  بتشكیل) ٥٢٧( رقمحقوق الملكیة الفكریة بقرار مجلس الكلیة 
الفكریة والنشر وذلك بعمل دلیـل إسترشـادى یشـمل كـل الجوانـب والقـوانین واألعـراف  نشر ثقافة حقوق الملكیة -١

والتقالید المتعلقة بهذا الموضوع وتوزیعه على األقسـام العلمیـة بالكلیـة وكـذلك عقـد نـدوات عـن حقـوق الملكیـة 
 .الفكریة والنشر لنشر تلك الثقافة داخل مجتمع الكلیة 

 :ق الملكیة الفكریة وضوابط التألیف والنشر نشر الوعى القانونى بثقافة حقو  -٢
  .كتابة القواعد اإلرشادیة للتألیف والنشر واإللتزام بها عند النشر   -  أ

عالنـــات بهـــا إرشـــادات للمتـــرددین علـــى مكتبـــة الكلیـــة ومســـتخدمى الحاســـبات   - ب ٕ وضـــع ملصـــقات وا
 .بضرورة اإللتزام بحقوق الملكیة الفكریة 

 .ضمن مقرر مادة حقوق اإلنسان على طلبة الفرقة األولى تدریس ثقافة حقوق الملكیة الفكریة  - ت
یخول مجلس الكلیة السلطة الكاملة لهذه اللجنة إلتخاذ كل اإلجراءات التى تحافظ على حقوق الملكیة الفكریة  -٣

 والنشر
 .حظر إستخدام البرامج غیر المرخصة على أجهزة الحواسب اآللیة بالكلیة  -٤
 .أى من المصنفات التى تشكل إعتداء على حقوق المؤلفعدم السماح لمجتمع الكلیة بنسخ  -٥
وضع إرشادات للمترددین على المكتبة لمراعاة إلتزامهم بالضوابط المنصوص علیها فى قانون حمایة الملكیة  -٦

 الفكریة والنشر 
ى القیام بعمل إستطالعات رأى ألعضاء هیئة التدریس بالكلیة حول فاعلیـة اإلجـراءات المتبعـة للمحافظـة علـ -٧

 .حقوق الملكیة الفكریة والنشر
 المسئولیة عن التأكد من أهمیة وجود أرقام إیداع لكل الكتب الصادرة للتداول داخل الكلیة -٨
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  - ٦ -                                                                مشروع التطویر المستمر والتأھیل لإلعتماد

إصــدار إســتمارة تســجیل البحــوث العلمیــة موجــودة تشــتمل علــى عنــوان البحــث والقــائمین بــه ودور كــل مــنهم   -٩
بحث العلمى بالكلیة للمراجعة واإلعتمـاد قبـل الشـروع وتاریخ ومكان ومكان البحث تقدم إلى لجنة أخالقیات ال

 .فى إجراء البحث مرفقا به خطة القسم البحثیة
  .تقوم اللجنة بعمل اإلجراءات الالزمة لتكون جمیع وسائل النشر العلمى بالكلیة معتمدة  -١٠
لبرمجیــات األصــلیة عقــد وتجدیــد اتفاقیــة التعــاون مــع شــركة میكروســوفت أو منــدوبیها وذلــك للحصــول علــى ا -١١

  .بسعر مخفض ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالبهم
التأكید على مراعاة توثیق المراجع لكل أجزاء الرسائل العلمیة واألبحاث العلمیة مع مراعاة األمانة فى النقل  -١٢

  .واإلشارة الى المؤلفین الذین تم النقل عنهم 
  .بها  یة الفكریة والنشر ، یجب اإللتزامتوزیع ونشر آلیة عمل لجنة حقوق الملك -١٣
  .توزیع ونشر آلیة التقدم بطلب براءات اإلختراع -١٤
تخاذ الالزم إحالة خرق حقوق الملكیة الفكریة والنشر إلى لجنة أخالقیات البحث -١٥ ٕ   .العلمى للنظر وا

  
المهنــة مــن حیــث ســرقة المؤلفــات ولقــد لــوحظ فــى الفتــرة األخیــرة مــن الصــحف وتــوارد األنبــاء عــن خــرق أخالقیــات      

الخ ، وقد یكون هـذا هـو الجـزء الـذى تـم إكتشـافه ناهیـك .... والرسائل واألبحاث العلمیة وكذلك الغش والتدلیس ) الكتب(
وتجــدر اإلشــارة إلـى مثــل تلــك . عـن مــالم یـتم إكتشــافه بعــد أو مـن تســول لهــم أنفسـهم اإلســتمرار فـى هــذا اإلتجــاه المسـئ 

  .قیة باهظة الثمن لكل من المؤلفین والمجالت العلمیة بصفة عامةالقضایا األخال
  

سـوء السـلوك ( ومرة أخرى ، أشارت دراسة أجریت فى الوالیات المتحدة إلـى طبیعـة خـرق أخالقیـات البحـث العلمـى      
 Falsificationوتزییف البیانـات  Fabrication) النتائج( فى المجال الطبى تتوزع بین إصطناع البیانات ) المهنى 

كانـت هنـاك  ٢٠٠٠فـى عـام ) علـى سـبیل المثـال(  Plagiarismواإلستیالء أو إقتباس عمل اآلخر دون اإلشارة إلیهم 
حالــة  ٣٧،   Falsificationحالــة تزییــف للنتــائج  ٢٤حالــة ســوء أخــالق المهنــة تتعلــق بالبحــث ، توزعــت بــین  ١٠٣

 ٢٤،   Plagiarismحالــة قرصــنة أو اقتبــاس لعمــل اآلخــرین  ١٩،    Fabrication) نتــائج ( إصــطناع بیانــات 
كانـت هنـاك محـاوالت إلعـادة  ٢٠٠٤-١٩٩٦وفى الفتـرة مـابین . حاالت أخرى من خرق أو سوء سلوك بالبحث العلمى 

ویقصـد  أنهـا قـد تـم  American Physiological   )APS  (Societyفـى مجلـة   Republishنشـر بیانـات 
وتلك كانت األكثر تكرارا ولذا فإنه لمن  Redundant Publicationعلى تلك الحاالت مسمى ویطلق . نشرها فعال 

المهم ألصحاب البحوث والمقیمین سواءًا بسواء أن یكونوا على وعى بقوانین سوء األخالق فى مجال البحث العلمى عند 
ل ، ویمكن أن یكـون المؤلفـون علـى علـم النشر وفى هذا الصدد فإن قداسة عملیة النشر یجب أن یحافظ علیها بكل السب

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن األمانـــة . بمـــدى األلـــم والحســـرة فـــى حالـــة القیـــام بخـــرق أخالقیـــات البحـــث العلمـــى عنـــد النشـــر 
ولهـذا یجـب علـى كـل . والموضوعیة والعدالـة هـى المفـاتیح األساسـیة عنـد تنفیـذ البحـوث وتقیـیم نتائجهـا وكتابتهـا ونشـرها 

والتــى یــدفعها المواطنــون أى دافعـــوا (املین فــى مجــال البحــث العلمــى والــذین یتقاضـــون أجــورهم مــن الدولــة الــزمالء العــ
وكــذلك المســئولون الحكومیــون المعینـــون أو المنتخبــون وأعضــاء مجلــس الشـــورى ، واألكثــر مــن ذلــك نحـــن ) الضــرائب 

  .واقع بصلة قویة وأنه فوق الشك والتزییفكباحثون یجب أن نؤكد على أن منتجنا العلمى من األبحاث حقیقى ویمت لل
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  - ٧ -                                                                مشروع التطویر المستمر والتأھیل لإلعتماد

 Data Fabrication an  البیانــات المصـــطنعة والمزیفـــة 
Falsification   

ال تعد عملیتى إصطناع البیانات وتزویرها من أكثر األمثلة بشاعة وفظاعة لخرق أخالقیات البحث العلمى فى مج      
غرض أوهدف ما یمثل كارثة علمیة وحالیا تتضمن عملیة تزویر  فعرض بیانات مصطنعة مزورة لتحقیق. العلمى  النشر

ویمكـن أن . نات أو إصطناعها عند كتابة البحث هى عملیة تضـلیل وخـداع مجمـوع المسـتفیدین مـن البحـث العلمـى االبی
كما  .یتضمن ذلك التخلص من جزء من البیانات غیر المرغوب فیها لتحقیق هدف معین یرغب فیه الباحث أو الباحثون 

  .أن تزویر البیانات مشكلة للعدید من األسباب
( األخرى لكل من المؤلف أن تزویر البیانات یضعف أو یؤثر فى الثقة فى أوجه البحث العلمى  ):والهام( السبب األول 

  .وحق اآلخرین العاملین فى المجال) المؤلفون
ر البیانات ممكن أن یضـیع وقـت البـاحثون وطاقـاتهم فان تزوی) أو غیر معروف( لو ترك األمر مجهوال  :السبب الثانى 

  .عند محاولة تكرار التجریة أو البناء على البیانات المنشورة فى الورقة البحثیة مزورة النتائج
/ كمــا یمكــن أن یكــون لتزویــر أو تزییــف . أن التزویــر یزعــزع ثقــة المجتمــع فــى المشــروع البحثــى ككــل :  الســبب الثالــث

واقب أشد وطأة عما ذكر سلفا ، حیث یشار إلى أن خرق أخالقیات البحث مشكلة كبرى تفجر أمانة إصطناع البیانات ع
حیث أن تزویر أو تزییف البیانات یقود اآلخرین إلى خالصات أو .   The scientific literatureاألدبیات العلمیة 

عنـد تطبیـق البحـوث وكـذلك الممارسـات  استنتاجات خاطئة والتى یمكن أن یكون لها عواقب عكسیة على المرضـى مـثال
  .اإلكلینیكیة علیهم

  
اصطناع بیانات أخذ فى / ان تزویر )  O R I( ولذا فانه لمن الواضح من تقاریر مكتب األمانة العلمیة األمریكیة      

ات المتحصـل التطور مع مرور الوقت ، ولذا على كل فرد من أفـراد المجتمـع العلمـى أن یؤكـد اخالصـه ودقتـه فـى البیانـ
ستمراریته  ٕ   .علیها ویعرض ویكتب بیاناته التجریبیة بكل أمانة ، وبذلك یتم الحفاظ على مشروع البحث العلمى وا

اإلقتبـــاس أو اإلســتیالء علـــى أفكــار ونتـــائج اآلخــرین دون اإلشـــارة الـــیهم /القرصــنة 
Plagiarism     

التـى تـم إسـتالمها ) اإلدعـاءات( ن اجمـالى اإلتهامـات ٪ مـ ٢٥تشیر إحصـائیات مكتـب األمانـة العلمیـة أن حـوالى      
كما أن عـددا مفاجئـا مـن اإلدعـاءات . Plagiarismتتعلق بإستیالء أو بسرقة أفكار ونتائج اآلخرین دون اإلشارة إلیهم 

تحولـــت الـــى ســـوء فهـــم لمكونـــات أو عناصـــر الــــ  Plagiarismأو اإلتهامـــات بـــالغش وســـرقة أفكـــار ونتـــائج اآلخـــرین 
Plagiarism  ولقـد إقتـرح . بالضبط أو إجراء اإلقتباس المناسـب )New Orleans A  .(Dr.MarkWiser of 

Tulan Univ.  تطبیق خمسة معاییر لتقییم خطورة إدعاءات أو اإلتهامات بإقتباس أفكار ونتائج اآلخـرین دون اإلشـارة
  :إلیهم وهى

  ماهو مدى اإلقتباس الذى تم؟) أ ( 
  ة خبیثة لفعل ذلك؟هل كانت هناك نی) ب(
هــل لهــذا الباحــث ســوابق فــى اإلشــتراك فــى عملیــة اإلقتبــاس التــى تخــالف أخالقیــات البحــث العلمــى وكــذلك النشــر ) ت(

  .العلمى 
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  على من تقع مسئولیات مراعاة أخالقیات البحث العلمى ؟

  . یتحمل المسئولیة كاملة: الباحث  -١
لتـى تجـرى بهـا والبـد مـن وجـود لجـان لمراقبـة االلتـزام فهى مسئولة عن البحوث ا:  مؤسسات البحث العلمى -٢

 .باخالقیات البحث العلمى 
 .البد أن یرفق بالبحث موافقة لجنة األخالقیات بالمؤسسات العلمیة : محررو المجالت العلمیة -٣
فـال یجـب التمویـل اال بعـد تقـدیم ضـمانات مراقبـة تطبیـق :  وكاالت التمویل والمنظمات ذات الشـأن المهنـى -٤

  .القیات البحث العلمىأخ
  

  أخالقیات المهنة ألعضاء هیئة التدریس والمعاییر المهنیة 
Faculty Code of Ethics and Professional 

standards 
  مقدمة 

یجــب أن یكـــون هنـــاك معـــاییر للســـلوك المهنـــى ، والمســـتمدة مـــن توافـــق اآلراء المهنیـــة عامـــة حـــول وجـــود بعـــض        
ویعـد أى سـلوك غیـر مقبـول أو یحیـد عـن هـذه . قبولة لسـلوك أعضـاء هیئـة التـدریس بصـفة عامـة المبادئ االساسیة والم

المبادئ من قبل أعضاء هیئة التدریس سلوك غیـر مقبـول ألنـه الیتوافـق مـع مهمـة الكلیـة ، ومـع أعلـى المعـاییر للسـلوك 
ن أنـواع أو أمثلـة للسـلوك غیـر المقبـول والتعبیر ع. ملتزمین بالتمسك بها –كأعضاء هیئة تدریس  –المهنى والذى نحن 

ألعضاء هیئة التدریس یكون مناسبا على حد سواء للتحقق من التوافق فى اآلراء حول الحد األدنى للمعاییر المقبولة فى 
  . الواقع التوجد ولتعطى أشعار عادل لكل الخارجین عن تلك المعاییر یمكن أن تؤدى الى اجراءات تأدیبیة 

  
ض من هذا القانون هو حمایة الحریة األكادیمیة ، وللمساعدة فـى الحفـاظ علـى  أعلـى مسـتوى مـن التعلـیم ان الغر       

ویؤكد هذا القانون على مبدأ أحترام الطالب ، والزمالء . والبحث وللمضى قدما فى مهمة الكلیة كمؤسسة للتعلیم العالى 
كمـا أن هـذا القـانون یؤكـد . لتعلیمیـة ، والمجتمـع بأسـره والمؤسسـة ا) تخصـص علمـى (   األكادیمیین ، ولكل قسم علمى

على أعضاء هیئة التدریس أن یكونوا ذو حساسیة ضد التجاوزات المحتملة فى أى عالقة بالسلطة ، مثل عالقة األسـتاذ 
  .بطالب أو طالبة ، وكذلك فى التعامل مع دعم الزمالء ومعاونیهم

  
، واألســس أو المبــادئ األخالقیــة ، والمعــاییر المحــددة للســلوك تتمركــز أو فســرد مســئولیات أعضــاء هیئــة التــدریس      

، وبالكلیـــة ، ) أقســـامهم( تـــدور حـــول عالقـــة عضـــو هیئـــة التـــدریس ، بالتـــدریس والطـــالب و بـــزمالئهم ، وتخصصـــاتهم 
) ٢(، وكـذلك    ethical principlesالمبـادئ األخالقیـة ) ١(فالتمییز یكون واضـحًا بـین بیانـات .  وللمجتمع بأكمله 
  .معاییر السلوك 
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وهى تمثل الوصفات األخالقیة التى تؤكد المثل العلیا المهنیة ،   Ethical Principlesالمبادئ األخالقیة  -١
فهــى طموحــة فــى طابعهــا ، وتمثــل الموضــوعات أو األهــداف التــى یجــب أن یســعى أعضــاء هیئــة التــدریس 

  .لتحقیقها 
لزامى ٳوهى مشتقة من المبادئ األخالقیة وهى ذات طابع   Standards of Conductمعاییر السلوك    -٢

 .وتحدد المستویات الدنیا  من السلوك والتى دونها یجب أال یسقط أو یقع عضو هیئة التدریس 
  

 ال أنه یتضمن اهتمامات أو قضایا رئیسیة تقلیدیةٳوعلى الرغم من أن أى من هاتین الفئتین لیس شامالً أو كامالً ،      
  .وهامة حالیًا لهذه المهنة 

 

  :المسئولیات المهنیة والمبادئ األخالقیة ومعاییر السلوك المهنى
Professional Responsibilities, Ethical 

Principles, and Standards of Conduct   Students 
  

              الطالب  -:أوال
                                        Ethical Principlesالمبـادئ األخالقیـة  -أ

       
وأن یكســبوا الطــالب أفضــل المعــاییر . كأعضــاء هیئــة التــدریس یجــب تشــجیع الطــالب علــى متابعــة وحریــة التعلــیم      

العلمیة واألخالقیة فى مجال تخصصاتهم ، وكذلك اظهار االحترام للطالب كأفراد ، وأن یلتزموا قـبلهم بـاألدوار المناسـبة 
وعلى األساتذة بذل كل جهـد ممكـن لتعزیـز السـلوك األكـادیمى ونزاهتـه لضـمان . ادیمین وكذلك كمستشارین كمرشدین أك

أن یكون تقییمهم لطالبهم یعكس الجدارة الحقیقیة لكل طالب ، وكذلك احترام الطابع السرى للعالقة بین األستاذ والطالب 
لتمییزیـــة بـــین الطـــالب وأن یقـــدروا ویشـــكروا الطـــالب علـــى وكـــذلك تجنـــب المعاملـــة ا. ســـتغاللهم أو مضـــایقتهم إوتفـــادى 

  .كما یجب على األساتذة حمایة الحریة األكادیمیة للطالب . جهودهم األكادیمیة ومساعدتهم 

                      Standards of Conductمعاییر السلوك  -ب
  . مأن یعامل عضو هیئة التدریس جمیع الطالب بعدالة واحترا -١ 
  .أن یشجع عضو هیئة التدریس على التبادل الحر لألفكار بینه وبین الطالب  -٢ 
  .أن یتسم عضو هیئة التدریس بالضمیر فى العدالة والتوازن فى تقییم عمل الطالب -٣ 
  .یجب أال یستعمل عضو هیئة التدریس الطالب فى الحصول على فوائد أو عوائد شخصیة  -٤ 
  .یئة التدریس عادل وموضوعى عند تقدم أو توفیر المراجع للطالب یجب أن یكون عضو ه -٥ 
یجب أال یفشى عضو هیئة التدریس أى معلومات عن الطالب كان قد حصل علیها أثناء خدمته المهنیة مالم یكن  -٦ 

  .الكشف یخدم غرض مهنى أو مطلوبا بالقانون
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ه وبین الطـالب تكـون غیـر اخالقیـة عنـدما تعیـق التقـدم على عضو هیئة التدریس أن یعلم أن العالقة الشخصیة بین -٧ 
األكادیمى أو عند خلق موقـف یكـون مفضـل مـن قبـل الطالـب أو یتـأثر بـه الطالـب سـلبا علـى خلفیـات غیـر األداء 

  .األكادیمى 
دریس أن حیث أن العالقة بین القائم بالتدریس والطالب بطبیعتهـا عالقـة غیـر متكافئـة ، فـال ینبغـى لعضـو هیئـة التـ -٨ 

  .یدخل فى عالقة تحرش جنسیة مع الطالب أثناء انشغاله بالعالقة المهنیة معهم 
على عضو هیئة التدریس االلتزام بأن یستوفى محاضراته كما هى مجدولة ، للحفاظ على الساعات المكتبیة ولتقدیم  -٩ 

  .وسیلة مناسبة یحصل منها الطالب على المعلومات المقررة 
  

  -Colleagues                       II          ءالزمال -:ثانیا
   Ethical Principles                                        :المبادئ األخالقیة 

. حیث أن هناك التزامات تقع على عـاتق أعضـاء هیئـة التـدریس مـن واقـع العضـویة العامـة فـى المجتمـع الجـامعى      
وعلــیهم . اء هیئــة التـدریس وخاصــة األسـاتذة علــى التمییـز بــین الـزمالء أو مضــایقتهم فـال یجــب أن تنطـوى أعمــال أعضـ

كمـا . ویجـب أن یوضـح االسـاتذة احتـرام آراء زمالئهـم اآلخـرین عنـد تبـادل النقـد واألفكـار. احترام  الزمالء والدفاع عـنهم 
لجهـد فـى أن یكونـوا موضـوعین فـى األحكـام یجب  النظـر بعـین التعـاطف مـع األخطـاء األكادیمیـة االنفعالیـة وأن یبـذلوا ا

كمـا یجـب أن یشـارك االسـاتذة فـى تحمـل المسـئولیات مـع زمالئهـم مـن أجـل حوكمـة . المهنیة التى تصدر ضـد زمالئهـم 
  .مؤسساتهم 

  Standards of Conduct                   السلوك    معاییر 
عملــون فــى الســلك األكــادیمى أو االدارى  مــع بعضــهم یجــب أن یتعامــل أعضــاء هیئــة التــدریس ســواء مــن ی -١

  .وأن یتصرفوا بكرامة وضبط نفس فى كل التعامالت مع بعضهم البعض . البعض باحترام وعدالة 
 .أن یدافع أعضاء هیئة التدریس عن حقوق الزمالء فى الحریة األكادیمیة  -٢
فعلى أعضاء هیئة التـدریس أن یكونـوا ذوى وعندما یكون التقییم النقدى جزء أساسى من النشاط األكادیمى ،  -٣

صدار حكم مهنى علـى أعمـال زمالئهـم ویجـب أال یـدلوا ببیانـات كاذبـة أو خبیثـة عـن ٳعدل وموضوعیة عند 
 .زمیل ما لهم 

أو التحـرش اللفظـى أو  سـاءة السـلوك او اللغـةٳصـدار التهدیـدات أو ٳیجب ان یتجنب أعضاء هیئـة التـدریس  -٤
ن عضـو آخـر مـن أعضـاء هیئـة التـدریس تحـت أى ظـرف مـن الظـروف داخـل الحـرم الترهیب مو التخویف أ
 .الجامعى 

 أو المراكز الیجوز لعضو هیئة التدریس أن یشوه آراء أو مراكز الزمالء بغرض تحقیر تلك اآلراء -٥

  -Disciplines III                     التخصصات   -:ثالثا 
        Ethical Principles                        :المبادئ األخالقیة

یجب أن یدرك األساتذة ، استرشادًا باالقتناع العمیق بقیمة وكرامـة التقـدم المعرفـى ، والمسـئولیات الخاصـة الواقعـة       
ولتحقیق . فالمسئولیة األساسیة لتخصصاتهم هى السعى للوصول الى الحقیقة كما یرونها  –على عاتقهم فى هذا الصدد 
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لتـزام بممارسـة النقـد الـذاتى إلایة ، فعلى األساتذة أن یكرسوا طاقاتهم لتطـویر وتحسـین كفـاءتهم العلمیـة ، ویقبلـوا اهذه الغ
وعلى الرغم من أن األساتذة قد یتتبعوا المصالح . واالنضباط الذاتى والحكمة ، ونقل المعرفة ، وممارسة النزاهة الفكریة 

اال أن هــذه المصــالح یجــب أال تعیــق أو تعرقــل بشــكل خطیــر أو تنــال مــن حــریتهم  النفعیــة أو التــى تعــود بــالنفع علــیهم ،
  .األكادیمیة 
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  .یجب أن یحافظ أعضاء هیئة التدریس على ماهو حدیث  فى مجاالتهم األكادیمیة -١
 .التدریس النزاهة أو االمانة الفكریة والكرامة فى جمیع المساعى الجامعیة  أن یوضح أعضاء هیئة -٢
 .أن یعمل أعضاء هیئة التدریس نحو تحسین جودة العملیة التعلیمیة  -٣

ال ینبغى لعضو هیئة التدریس أن یقلل من شأن التخصصات األخرى أو تقویض ثقة الطالب فى البرامج  -٤
 .بالكلیة الدراسیة  واالقسام العلمیة األخرى

  :College  IV           )المؤسسة التعلیمیة ( الكلیة  -:رابعا 
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حثیـا قبـل بصفة هیئة التدریس أعضاء فى مؤسسة تعلیمیة فیجب على األساتذة أن یكونوا أعضاء فعـالین تعلیمیـا وب     

الطـالب ، وعلـى الـرغم مـن أن األسـاتذة یتبعـون اللــوائح والقـوانین المعلنـة بالمؤسسـة التعلیمیـة ، شـریطة أال تتعـارض مــع 
ویجـب أن . الحریة األكادیمیة ، وأن یحافظوا على حقوقهم فى النقد والسعى فى تعدیل وتنقـیح المـادة الدراسـیة واألبحـاث 

وكذلك فى تحدید حجم وطبیعة العمل الذى ) كلیاتهم ( قیام بمسئولیاتهم داخل مؤسساتهم یبذل األساتذة قصارى جهدهم لل
نهاء ٳ( وعند النظر فى عملهم كأساتذة بعض الوقت أو الرغبة فى اعتزال العمل األكادیمى . یتم خارج مؤسساتهم أیضًا 

  .یمیة والبحثیة وفى خدمة المجتمع المحیط، فعلیهم أن یدركوا تأثیر قراراتهم على برنامج مؤسساتهم التعل) خدمتهم 
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عند الموافقة على الحصول على وظیفة بالكلیة ، فعلى أعضاء هیئة التدریس أن یتحملوا التزامات المساهمة   - أ
وتشمل هذه األنشطة  االشتراك فى حوكمة . أمین مصلحة الكلیة ویجب أن یعملوا على ت. فى مجتمع الكلیة 

  .وادارة الكلیة من خالل العضویة فى اللجان والمنظمات على مختلف المستویات 
لتـزام بالسیاسـات المطبقــة لتنفیـذ شــئون إلأن یتحمـل أعضـاء هیئــة التـدریس مسـئولیة أخطــاء أنفسـهم بصــرورة ا  - ب

 .الكلیة 
لدیهم  –بعد االستشارة الكاملة  –دریس التضارب المحتمل فى المصالح مالم یكن أن یتجنب أعضاء هیئة الت  - ت

) مجلس الجامعة  -مجلس الكلیة –مجلس القسم ( الموافقة المناسبة من السلطة المختصة من ادارات الكلیة 
. 
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مــع نخــراط فــى نشــاط مهنــى خــارج المؤسســة التعلیمیــة بحیــث یتعــارض إلأن یتجنــب أعضــاء هیئــة التــدریس ا  - ث
 .مسئولیاتهم وواجباتهم بالمؤسسة التى ینتمون الیها 

أن یتعامــل أعضــاء هیئــة التــدریس مــع الهیئــة المعاونــة بعدالــة واحتــرام والیجــب أن یســتغلوا الهیئــة المعاونــة   - ج
 .ألغراض شخصیة أو اهانتهم سواء شفاهة أو جسمانیا

 .V                              المجتمــــــــــع  -:خامســــــــــًا 
Community                                    
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یقـیس . لتـزام قبـل المواطنـون إلن لألسـاتذة الحـق واإة التدریس كأعضـاء فـى مجـتمعهم ، فـبالنسبة لهیئ           
. ولیاتهم تجاه تخصصاتهم وطالبهم ومهنـتهم ومؤسسـاتهم التعلیمیـة لتزامات فى ضوء مسئإلاألساتذة الحاجة لتلك ا

وعندما یتحدثون أو یتصرفون كأشخاص ممیزین فأنهم یجب أن یتجنبوا أعطاء انطبـاع عنـد التحـدث بـأنهم یعملـون 
  .بالنیابة عن كلیتهم أو جامعتهم 

  
مجتمع ، فأنه تقع علـى عـاتق األسـاتذة وكمواطنون یعملون فى مهنة تعتمد على الحریة فى صحة وكرامة ال       

  .رتقاء بظروف حریة المعرفة والتساؤل والى المزید من الفهم العام للحریة األكادیمیةإلالتزام خاص ل
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اء هیئــة التــدریس الســخریة مــن وجهــات النظــر الشخصــیة فــى دورهــم كممثلــین للكلیــة ، فیجــب أن یتجنــب أعضــ -     

  .الدارة الكلیة أو أیا من ادارتها

  ألیات مراقبة أخالقیات البحث العلمى 
  التنشئة االجتماعیة هى اآللیة االساسیة الكتساب أخالقیات البحث العلمى وثقافة العلم بشكل عام.  
  تشدید العقوبات على االنحرافات العلمیة مثل السرقات العلمیة. 
 وضع ضوابط صارمة لنظم الترقى فى المؤسسات األكادیمیة. 
 وضع ضوابط للنشر العلمى والعمل على تحسین ثقافة النشر العلمى  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
  الباب الثاني

 
الئحة لجنة أخالقیات البحث 

  لميالع
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  الئحة لجنة أخالقیات البحث العلمي
  :مقدمة

بأنهـا الواجبـات اإلنسـانیة ، ومجموعـة الواجبــات  Ethics القیـات األخ ١٩١٣عــام   Websterعـرف قـاموس      
األساسیة التي تنشأ عن هذا العلم، كما أن هناك نظام من القیم والقواعد التي تتوافق أو تتماشى مـع تلـك الواجبـات سـواء 

ستخدام األسس األخالقیة أكانت حقیقیة أو مزیفة ، وقواعد الممارسة فیما یتعلق بقسم واحد من أفعال اإلنسان ویتضمن ا
وتنـتج الثقـة فـي . على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمـي، حیـث بنـي البحـث العلمـي علـى أسـاس الثقـة 

وتتولـد ثقـة المجتمـع فـي البـاحثین مـن مـردود بحـوثهم التـي تعكـس . الباحثین من ما یذكره أو یكتب في مجـال تخصصـهم
  .حیزهامدى أمانة بحوثهم وصدقها وعدم ت

  
فالنظریــات األخالقیــة . هنــاك العدیــد مــن القضــایا األخالقیــة التــي یجــب أخــذها فــي االعتبــار بجدیــة ،علــى أى حــال    

  .الرئیسیة التي تنطبق على سلوك شخص ما في إجراء أو تنفیذ البحث العلمي أمر بالغ األهمیة بالنسبة له
وتجـدد اإلشـارة إلـى أن هنـاك العدیـد .  والوفاء والتواضع واالستقاللیة وتتضمن النظریات األخالقیة الفضیلة والصالح والواجب

. مـن التخصصـات والمؤسسـات التعلیمیـة والجامعـات التـي تضــع لنفسـها معـاییر سـلوكیة تتناسـب وأهـدافها وغایتهـا الخاصــة
م وتنسـیق ومراعـاة وتساعد تلك المعاییر أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم في مجال التخصص على العمـل مـن خـالل تنظـی

أعمــالهم وأنشــطتهم للحصــول علــى ثقــة المجتمــع فــي هــذا التخصــص،مثل تلــك المعــاییر األخالقیــة التــي تحكــم الســلوك فــي 
دارة األعمال ٕ   .الخ... محاالت الطب والحقوق والهندسة والزراعة والتجارة وا

هـا األخالقیـة فـي متابعـة تنفیـذ تطبیـق المعـاییر وبناء علیة یجب أن یتوج هذا النشاط األخالقـي العـام بلجنـة لهـا بواعث    
  األخالقیة للمؤسسة

  :رؤیة اللجنة
انتشـار وممارسـة المعــاییر األخالقیـة المتعـارف علیهــا فـي مجــال البحـث العلمـي أســاس تقـدم األمـم وكــذلك حمایـة حقــوق 

  .المتمسكین بها

  :رسالة اللجنة
  .بحث العلمي و حمایة حقوق المتمسكین بهامتابعة تطبیق ممارسة المعاییر األخالقیة في مجال ال

  :أهداف اللجنة
جراء البحوث التجریبیة -١ ٕ   .تحقیق المعاییر األخالقیة في القضایا المتعلقة بالعملیة التعلیمیة وا
 .المحافظة على حقوق كافة أعضاء مجتمع البحث العلمي العاملین بالمؤسسات التعلیمیة -٢
 .الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة  -٣

  مهام لجنة أخالقیات البحث العلمي* 
  :تأسیس اللجنة: أوال
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  .تؤسس لجنة أخالقیات البحث العلمي بقرار من مجلس الكلیة ) :١(مادة 

  :تشكیل اللجنة: ثانیا
مـن األعضـاء مـن خـارج الكلیـة، یـتم اختیـارهم بواسـطة ) ٢(تشكل اللجنة من تسعة أعضاء من ضمنهم عـدد  )٢(مادة 

ٕ ویـتم تجدیـد التشـكیل و  .یقـوم أعضـاء اللجنـة بانتخـاب الـرئیس واألمـین مـن بیـنهمأعضـاء مجلـس الكلیـة و  نتخـاب الـرئیس ا
  :أما فیما یتعلق بمعاییر أختیار أعضاء هذه اللجنة فتتمثل فیما یلي . واألمین من بینهم كل ثالث سنوات

 .لبحث العلمي الخبرة العلمیة واألكادیمیة وكذلك في المشروعات البحثیة وعالقتها بأخالقیات ا  - أ
 .ممن یتمتعون بحسن السمعة والسلوك العلمى واالكادیمى والبحثى والمشهود لهم بذلك  - ب
 .ممن لم یتعرضوا لالتهام أو التعرض لجزاءات تمس أخالقیات البحث العلمى   - ت
 قــرار بالحفــاظ علــى ســریة االجتماعــات والمشــاورات والمعلومــات عــن المشــروعات أوإوقیــع علــى أن یوافـق علــى الت  - ث

البروتوكوالت أو إطارات البحوث والمشروعات البحثیة وما قد یتعلق بهذا االمر من سوء سلوك معاكس ألخالقیات 
 .البحث العلمي

 .أن یوافق على أن یلتزم بمتطلبات التعلم والتدریب فى هذا المجال    - ج
 .   اال یكون من أصحاب المصالح المتضاربة  - ح

  :ثالثا الهیئة اإلداریة
  :اصات مقرر اللجنةاختص) ٣(مادة 

  .رئاسة جلسات اللجنة -١
 . ١+  دعوة اللجنة لالجتماع شهریًا ، وبحضور نصف عدد أعضاء اللجنة -٢
عرض وتوزیع موضوعات الرسائل والبحوث والمشاریع البحثیة واستمارات التقدم للترقي على أعضاء اللجنـة  -٣

  .للدراسة واالعتماد
  :اختصاصات أمین اللجنة) : ٤(مادة 
  .ابة محاضر جلسات اللجنةیتولى كت -١
 .ترتیب اجتماعات أعضاء اللجنة -٢
 .االتصال بالسادة أعضاء اللجنة ودعوتهم لالجتماع -٣
 .إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة -٤
 .متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -٥

 :اختصاصات اللجنة) ٥(مادة 
  :یقوم أعضاء اللجنة بمراجعة إطارات أو بروتوكوالت بحوث كل من

  .الماجستیر رسائل – ١
  .رسائل الدكتوراة -٢
  .البحوث المستخلصة من الرسائل -٣
  .المشروعات البحثیة ألعضاء هیئة التدریس -٤
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  بحوث أعضاء هیئة التدریس غیر المستخلصة من الرسائل -٥
  . فحص سالمة إجراءات مستندات التقدم الخاصة بأعضاء هیئة التدریس للجان العلمیة لترقیة -٦
  .التي تجرى بالوحدة الخاصة بالكلیةلدراسات ا -٧
  .التوعیة ونشر ثقافة أخالقیات البحث العلمي وأخالقیات المهنة-٨
  .النظر في كل ما یتعلق بسوء السلوك المتعلقة بأخالقیات البحث العلمي-٩

  .التأكد من أن موضوعات البحث تقع فى إطار الخطة البحثیة للقسم والكلیة  -١٠
  .وعات البحث قائمة على معاییر منهجیة البحث العلمى الصحیحةالتأكد من أن موض -١١
  التأكد من أن موضوعات البحوث المقدمة بمثابة أسهاما جدیدا وأصیال -١٢

  ).١،٢،٣مرفق(      
  :رابعًا آلیة عمل اللجنة

  .تقوم اللجنة بانتخاب رئیس اللجنة وأمینها عقب تشكیلها وذلك باالقتراع السري ) :٦(مادة
  .على األقل ١+ تعقد اللجنة بحضور نصف األعضاء  : )٧(مادة 
في حالة تغیب أحـد األعضـاء لمـدة تزیـد علـى ثالثـة أشـهر یقـوم مجلـس الكلیـة بترشـیح عضـو هیئـة  ) :٨(مادة 

  .التدریس بدیالً له
  .تعقد الجلسات مرة واحدة شهریًا على األقل : )٩(مادة 
اللجنة وتشكیلها وطرق االتصال بها على موقع الكلیة االلكترونى أو إتاحة كل البیانات المتعلقة ب ) :١٠(مادة 

    البرید االلكترونى
comakhlaqmehna@yahoo.  
  .بالغ الدراسات العلیا بالكلیة والجامعة بكل ما یتعلق بأعمال اللجنةإ:)١١(مادة 
فـي أخالقیـات البحـث العلمـي للجنـة للنظـر  Misconductیتعلق بسـوء السـلوك یتم تحویل كل ما  ):١٢(مادة 

عمیــد الكلیــة لعــرض األمــر علــى مجلــس / فیهــا والعمــل علــى حلهــا أو إبــالغ الســید األســتاذ الــدكتور
  .الكلیة أو تمهیدًا إلحالتها إلى الجامعة التخاذ الالزم

نة إلبالغ جمیع أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم والطالب تبلغ األقسام العلمیة بالكلیة بالئحة اللج ):١٣(مادة 
المســـجلین للـــدرجات العلیـــا لالسترشـــاد بهـــا قبــــل تســـجیل إطـــارات أو بروتوكـــوالت الرســـائل العلمیــــة 

  .والمشاریع البحثیة
ل قرارات اللجنة وجوبیه وشرط أساسي قبل موافقة مجالس األقسام العلمیة بصورة نهائیًا على التسجی ):١٤(مادة 

  .لدرجتي الماجستیر والدكتوراه وكذلك المشاریع البحثیة بالكلیة
المقــرر الــدائم وطــرق االتصــال باللجنــة لتســلم اســتمارات إطــارات  أو بروتوكــوالت البحــوث وتســلیمها  ):١٥(مــادة

  .comakhlaqmehna@yahoo   مكتب الدراسات العلیا والبحوث أو على برید الكتروني
تصویر الخطـة األصـلیة المبدئیـة إلطـار البحـث و إكمـال التوقیعـات مـن المشـرفین المعینـین مـن قبـل  ):١٦(مادة 

مجلــس القســم ورئیســه مــع الخطــة البحثیــة للقســم والكلیــة، تمهیــدًا ألتحــاذ اإلجــراءات النهائیــة العتمادهــا مــن 
  .لدراسات العلیا واعتماد مجلس الكلیةمجلس القسم وتمهیدًا لعرضها على لجنة ا
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  برتوكوالت التعامل مع الشكاوى والمقترحات : خامساً 
  :یتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأخالقیات البحث العلمي كما یلي  ):١٧(مادة

إنشــاء صــندوق لتلقـــى الشــكاوى والتظلمـــات الخاصــة بأخالقیـــات البحــث العلمـــي وحقــوق الملكیـــة   - أ
 .الفكریة

ع صـــندوق الشـــكاوى بجـــوار مكتـــب الدراســـات العلیـــا  والبحـــوث ویعلـــن ذلـــك بمختلـــف صـــور وضـــ -ب
  .النشر

  .العلمي لطالب الدراسات العلیا یحدد في دلیل الدراسات العلیا كل ما یخص أخالقیات البحث -ت
  .لجنة أخالقیات البحث العلمي یفتح صندوق الشكاوى والتظلمات مرة كل شهر قبل اجتماع -ث
  .        رئیس اللجنة أو أمین اللجنة بفتح الصندوق ویتم إدراج الشكاوى بجدول أعمال اللجنة یقوم -ج
بأخالقیات البحث العلمي إلى لجنـة  الكلیة كل ما یرد إلیه مما یتعلقعمید / یحول األستاذ الدكتور -ح

  .أخالقیات البحث العلمي للدراسة واإلفادة
فادة عمید نبحمایة الملكیة الفكریة للج تحول الشكاوى والتظلمات المتعلقة -خ ٕ ة المختصة بذلك للنظر وا

  .الكلیة باألمر
  .طریق سكرتاریة اللجنة متابعة وتلقى الردود على الشكاوى من الجهات المختلفة عن -د
  .الرد على الشكاوى -ذ
  :إنشاء سجل خاص بالشكاوى یتضمن -ر
  .اسم صاحب الشكوى -١
  .ىالجهة المرسل إلیها الشكو  -٢
  .الرد على الشكوى -٣

  :للمتابعة واالتصال
  موقع الكلیة االلكترونى -١
-www.facofagric  saba.com 

akhlaqmehna@yahoo.com   
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  )١مرفق (
  مقترح كتابة إطار بحث

  :اسم الدارس
  :الوظیفة الحالیة

  :الدرجة العلمیة المسجل لها
  )التخصـص الدقیق(                       :         التخصــــــــص

  :تاریـــــــــخ القید
  :المؤهالت السابق الحصول علیها

  
  :موضوع البحث

  موضوع عنوان البحث باللغة العربیة         
  یزیةموضوع عنوان البحث باللغة االنجل         

  :یفضل عند كتابة العنوان سواء باللغة العربیة أو األجنبیة تفادى ما یلي* 
  

  .وضع أقواس حول العنوان -١
 .وضع نقطة توقف عند نهایة العنوان -٢
 )(A concise descriptive titleأن یكون العنوان فى صورة وصفیة مختصرة جدا  -٣

 .طى فكرة محددة واضحة عن محتوى الدراسةبمعنى أنه یع –أن یكون كاف للداللة على موضوع الدراسة  -٤
 ALLیمكـــن أن یتضـــمن العنـــوان اســـم الكـــائن الـــذي تجـــرى علیـــه الدراســـة وكـــذالك كـــل األســـماء الهامـــة  -٥

important names )  (كي یسهل فهرسة الموضوع. 
 .یجب أال یكون طویل جدا ویفضل أال یزید عن كلماته عن عشر كلمات -٦
وبذلك یمكن التعرف على موضوع الدراسة من أول نظرة  -ة في بدایة العنوانیجب كتابة الكلمات األكثر أهمی -٧

 .للعنوان
  تابع له الطالب أو مع أقسام أخرىضرورة اإلشارة إلى أن البحث ضمن الخطة البحثیة للقسم العلمي ال*  

  :مبررات إجراء البحث* 
  ام منأو الهدف الع –وتشمل على عرض واضح موجز للمشكلة موضوع البحث   - 

  .الدراسة    
 .على أن أهمیة المشكلة موضوع الدراسة -
 .    أن یعطى تحلیال وصفیا دقیقا ألبعاد المشكلة -
 .أن تقدم األسباب التى ستجرى لدراسة هذه المشكلة -
 العملیة من دراسة هذه المشكلة ) Significance of the Study( أن یكتب الباحث عبارات دقیقة عن الفائدة  -
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 .أسطر ١٠تزید هذه هذة الفقرة عن وعلى أال  -

  الهدف من الدراسة*         
  .وتلك یجب ان تبرز فى عدة نقاط محددة بال لبس -١            

 حضـورشرفین وبعد عرض إطار البحـث علـى نقاط یحددها الدارس باالتفاق مع السادة الم ٥-٤وال تزید عن  -٢
وذلـــك كمحاولــة للوصـــول الـــى الحــل االمثـــل للمشـــكلة  الخاصـــة بإطـــار البحــث،) وحـــدة مناقشــات( الســیمینار 

 .موضوع البحث

  :المردود المتوقع من البحث على المجتمع والبیئة* 
التأكـد علـى ان البحـث المقـدم ضـمن الخطـة البحثیـة للكلیـة فـى إطـار حـل المشـكلة العلمیـة التـي یعـانى منهـا  -١

  .المجتمع والبیئة سلبیا
  .رد على احتیاجات المجتمع والبیئة لحل هذه المشكلةأن یكون ذلك فى إطار نقاط محددة ت -٢

  Literature Review: االستعراض المرجعي  *
  .أن یكتب بأحدث األبحاث المنشورة خالل السنوات الخمس األخیرة -١
 .أن تكون المراجع ذات صلة وثیقة بموضوع البحث وان توضح ما توصل إلیة السابقون فى هذا المجال -٢
 .هي القارئ من هذه الجزئیة یكون قد أدرك أن هذا العمل ینصب علیه موضوع البحثبحیث أنه عقب أن ینت -٣
اإلشـارة الـى أنهـا دراسـة جدیـدة أو أنـه یتنـاول المشـكلة بأســلوب أخـر كـي یصـل الـى حـل أو اقتـراح لحـل هــذه  -٤

 ).راجع الهدف من الدراسة( المشكلة التى تم تحدیدها

 .او النشرأن یتم ترتیب المعلومات حسب سنة اإلصدار  -٥
 .أن یتم كتابة أسماء الباحثین فى نهایة الجملة بین قوسین -٦
عدا ما یرد من قسم االقتصاد الزراعى عند ( سطرا مكتوبة باللغة االنجلیزیة  ١٥-١٠األ تزید هذه الفقرة عن  -٧

 ).الضرورة

  :خطوات إجراء البحث* 
  تسرد باختصار واف

  .كیفیة اختبار الفروض التجریبیة -١
 .تحت الدراسة ومستویاتها فى كل عام ومیعاد وطرق إضافتهاسرد العوامل  -٢
 .تسرد خطوات إجراء البحث باختصار واف وتدریجى لالنتهاء من إجراء الدراسة -٣
 .االشارة الى التحلیالت والقیاسات التى سیتم حصرها -٤
 مكان إجراء الدراسة والكائن تحت الدراسة -٥
اســة وتجمیــع البیانــات وتحلیلهــا إحصــائیا وكیفیــة قیــاس التصــمیم االحصــائى الــذي ســتختبر تحتــه عوامــل الدر  -٦

 .الفروق بین البیانات
ینصح باللجوء إلى المتخصص في اإلحصاء وتقییم التجارب لشرح المشـكلة وعوامـل الدراسـة والمناقشـة معـه  -٧

 .حتى یمكن وضع التصمیم االحصائى المناسب
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  :المراجع األساسیة* 
بهـا فــي االسـتعراض المرجعـي علــى أن یـتم ترتیبهـا أبجــدیا حسـب اســم  تكتـب كـل المراجــع التـي تـم االســتعانة -١

  العائلة 
  :في الكتابة كما یلي Harvardللباحث أو باحثي كل مرجع حیث یفضل استخدام طریقة 

  .الباحث األول ویسترد اسم العائلة أوال ثم الحروف األولى من بقیة االسم -
  .سنة إجراء البحث -
  .عنوان البحث -
  .ر أسماء المجالت العلمیة بقدر اإلمكان ولكن دون إخالل بنظام كتابة أسماء المجالتاختصا -
  :مثال

  بحث منفرد  - أ
     Mantell, S.H. ( 2010) : Effect & ……………..& Hort. Sci.10 (2) : 15-21.         

                    
  :بحث مشترك  - ب
٢٢-  ٣٥ Hortsci 10(2) : S urrey of …  :D.B. Campell, A.I – Grald man (2010)  

Mantell,S.H.,   

  :المقررات الدراسیة* 
  عدد الساعات                     المقرر                              الرقم الكودي

  )  یكتب باللغة االنجلیزیة(                               -١
  :لجنة اإلشراف* 

  الوظیفة                                         التوقیع     االسم                              
-------                            -------                               -------  
-------                            ---------                            --------  
-------                            ---------                            --------  

  رئیس مجلس القسم               توقیع الدارس                      
  . ...................د.أ                                                                    

  یعتمد،                                                                              
  والبحوث وكیل الكلیة للدراسات العلیا                                                           
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  )٢مرفق ( 
  أعضاء هیئة التدریس والمتوافقة مع الخطة البحثیة للقسم بطاقة تسجیل األبحاث الجاریة بالقسم والمقدمة من قبل

  تقدم للجان العلمیة الدائمة للتراقىبغرض ال
  :الكلیة

  :غتین العربیة واالنجلیزیةلاسم البحث بال
  :التخصص ودور كل باحث

  :تاریخ البدء فى البحث
  :نشر أو قبل للنشر

  :مكان النشر                                  :                                تاریخ النشر
  : اوز مائة كلمةملخص البحث فیما ال یتج

  
  :توقیع الباحث أو الباحثین

  
  رئیس القسم                                                         یعتمد،         

  عمید الكلیة                                                                           
  
  
  

                         
  
  

  :اسم الباحث الرئیسي
  :أسماء الباحثین اآلخرین، وأقسامهم ووظائفهم

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  :نوع المخطط البحثي
    رسالة الماجستیر
    رسالة الدكتوراه

    بحث مستخلص من الرسالة/ بحث
    مشروع بحثي

  الرقم الكودي للبحث المقدم
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  :عنوان البحث
  :باللغة االنجلیزیة

  :باللغة العربیة
  :لرئیسيطرق االتصال بالباحث ا

  :تلیفون
  :محمول
  :فاكس

  :برید الكتروني
  :توقیع الباحث الرئیسي

  
  طبیعة البحث
    :في مجال

  
  المواد المستخدمة في البحث

  
  : توقیع الباحث الرئیسي

  
  إرشادات البحث
  نعم    ال  قابل للتطبیق  االعتبارات األخالقیة         

        هل یعتبر البحث فى خدمة المجتمع؟  ١
        بحث فائدة لمجال الدراسة؟هل لل  ٢
        هل تم أخالقیات البحث العلمي فى االعتبار؟  ٣
        هل یعتبر البحث امتداد لدراسات سابقة؟  ٤
        هل هناك خطورة محتملة على المجتمع؟  ٥
        هل المخاطر فى توازن مع الفوائد؟  ٦
        هل إمكانیات إجراء البحث متاحة؟  ٧
        هل لتنفیذ هذا البحث؟هل الباحث الرئیسي مؤ   ٨
        هل تم التأكید على خصوصیة المشاركین فى البحث؟  ٩

  هل هناك تمویل مادي متاح لتنفیذ النقطة البحثیة؟  ١٠
  إذا كانت اإلجابة بنعم، برجاء استخدام ورقة منفصلة لشرح ذلك؟
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  :توقیع الباحث الرئیسي
  

    :البروتوكول البحثي مقبول
    :إلى تعدیلیحتاج البروتوكول 

  
  : توقیع رئیس لجنة أخالقیات البحث العلمي

  

  )٣مرفق (
  تعهــــــــد

  
أتعهـد أنــا الموقــع أدنـاه بــأن أقــدم نسـخة ضــوئیة مــن اســتمارات لكـل الموضــوعات للجنــة أخالقیـات البحــث العلمــي عنــدما 

  .تطلب قبل نشر بحث أو أكثر من بحث للمراجعة
  

  توقیع المشرف الرئیسي 
 

  قیات البحث العلمي                                                                            لجنة أخال
  
  
  

  الموافقة على المشاركة
  

  :عنوان البحث
  

-----------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------  

  :ماء الباحثینأس
*-----------------------------------------------------------  
*-----------------------------------------------------------  
*-----------------------------------------------------------  
*-----------------------------------------------------------  
  

  :أقر أنا الموقع أدناه بأن الباحث قد أطلعني على
  الغرض من خطوات ومدة البحث وفوائده
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  وان البحث ال یتعارض مع قیم وأخالقیات المجتمع
  مع التأكید على سریة البحث وحقي في تركه دون التعرض للمساءلة

  
  ---------------------------------------------------:اسم المشارك

  --------------------------------------------------:یع المشاركتوق
  --------------------------------------------------: توقیع الباحث

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الباب الثالث

  التمییز وعدم العادلة الممارسات
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  الممارسات العادلة وعدم التمییز
  
  :ضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب فى اآلتىتحرص الكلیة على  -١

  .تعتمد سیاسات القبول بالكلیة على المساواة وعدم التمییز بین جمیع الطالب -أ      
لمحاضرات والمعامـل ل المساواة فى فرص التعلیم والتقویم حیث تتم المساواة وعدم التمییز فى الجداول الدراسیة -ب     

   لجمیع 
  طالبال         

ساعاتهم المكتبیة أو  لدى جمیع الطالب الفرصة لمقابلة اإلدارة العلیا للكلیة أو أعضاء هیئة التدریس فى أوقات -ت    
  عبر 

  .اإلنترنت        
  .توافر نظام معلن للدعم األكادیمى -ث    
  .وجود معاییر موحدة لتقییم الطالب فى مختلف أنواع اإلمتحانات   -ج    
حقیــة الطــالب فــى التقــدم بإلتماســات أو تظلمــات إلعــادة رصــد درجــات اإلمتحانــات المختلفــة والبــت فــى هــذه أ -ح     

  اإللتماسات
خطار المتقدم باإللتماس أو التظلم نتیجة إعادة الرصد     ٕ   .وا

لشـكاوى صـنادیق ا المسـتفیدین مـن خـالل أحقیة جمیع الطالب فى التقدم بشكاوى عن طریق لجنة التعامل مع -خ      
  المنتشرة فى

  .كل األقسام العلمیة والمبنى اإلدارى          
  .التعلیمیة داخل المؤسسة تصمیم استبیان لقیاس مستوى رضا الطالب عن سیاسة العدالة وعدم التمییز -د 
  

رئیســیة  وعلــى الــرغم  مــن أن أى مــن هــاتین الفئتــین لــیس شــامال أو كــامال ، إال أنــه یتضــمن إهتمامــات أو قضــایا     
تقلیدیة وهامة حالیا لهذه المهنـة تتعلـق بالممارسـات العادلـة واإللتـزام بأخالقیـات المهنـة بمـا یضـمن ضـمان العدالـة وعـدم 

  .التمییز

  :الطالب: أوال 
حترام  -١ ٕ   .أن یعامل عضو هیئة التدریس جمیع الطالب بعدالة وا
  .ینه وبین الطالبأن یشجع عضو هیئة التدریس على التبادل الحر لألفكار ب -٢
  .الطالب ى العدالة والتوازن فى تقییم عملأن یتسم عضو هیئة التدریس بالضمیر ف -٣
  .شخصیة قیجب أال یستعمل عضو هیئة التدریس فى الحصول على فوائد أو عوائ -٤
  .المراجع للطالب یجب أن یكون عضو هیئة التدریس عادل وموضوعى عند تقییم أو توفیر -٥
ته  المهنیة مالم یكن خدم علیها أثناء یفشى عضو هیئة التدریس أى معلومات عن الطالب كان قد حصلیجب أال  -٦

  .غرض مهنى أو مطلوبا بالقانون الكشف یخدم
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غیـــر أخالقیـــة تعیـــق التقـــدم  علـــى عضـــو هیئـــة التـــدریس أن یعلـــم أن العالقـــة الشخصـــیة بینـــه وبـــین الطـــالب تكـــون -٧
الطالــب أو یتــأثر بــه الطالــب ســلبا علــى خلفیــات غیــر األداء  ن مفضــل مــن قبــل األكــادیمى أو عنــد خلــق موقــف یكــو 

  .األكادیمى
ینبغـى لعضـو هیئـة التـدریس أن  حیث أن العالقة بین القائم بالتدریس والطالب بطبیعتهـا عالقـة غیـر متكافئـة ، فـال  -٨

  .معهم انشغاله بالعالقة المهنیة یدخل فى عالقة تحرش جنسیة مع الطالب أثناء
للحفاظ على الساعات المكتبیة ولتقدیم  على عضو هیئة التدریس اإللتزام بأن یستوفى محاضراته كما هى مجدولة ، -٩

  .المعلومات المقررة  ىیلة مناسبة یحصل منها الطالب علوس
حالــة وجــود الرسـائل العلمیــة فــى  عـدم المشــاركة فــى اإلمتحانــات النظریـة أو الشــفویة أو العملیــة أو اإلشــراف علــى -١٠

  .والقرارات الجامعیة المنظمة لذلك التدریس تطبیقا للقوانین أقارب حتى الدرجة الرابعة ألعضاء هیئة

  Colleagues:     الزمالء :ثانیا
یجــب أن یتعامـــل أعضـــاء هیئــة التـــدریس ســـواء مــن یعملـــون فـــى الســلك األكـــادیمى أو اإلدارى مـــع بعضـــهم  -١

  .وا بكرامة وضبط نفس فى كل التعامالت مع بعضهم البعضوأن یتصرف. البعض بإحترام أو عدالة 
 .أن یدافع أعضاء هیئة التدریس عن حقوق الزمالء فى الحریة األكادیمیة  -٢
وعندما یكون التقییم النقدى جزء أساسى من النشاط األكادیمى ، فعلى أعضاء هیئة التـدریس أن یكونـوا ذوى  -٣

زمالئهـم ویجـب أال یـدلوا ببیانـات كاذبـة أو خبیثـة عـن  عدل وموضوعیة عند إصدار حكم مهنى علـى أعمـال
 .زمیل ما لهم

یجب أن یتجنب أعضاء هیئـة التـدریس إصـدار التهدیـدات أو إسـاءة السـلوك أو اللغـة أو التحـرش اللفظـى أو  -٤
 .التخویف أو الترهیب من عضو آخر من أعضاء هیئة التدریس تحت أى ظرف  داخل الحرم الجامعى

 .التدریس أن یشوه آراء أو مراكز الزمالء بغرض تحقیر تلك اآلراء أو المراكز الیجوز لعضو هیئة -٥

               Disciplines    التخصصات :ثالثا
  .یجب أن یحافظ أعضاء هیئة التدریس على ماهو حدیث فى مجاالتهم األكادیمیة  -١
 .یع المساعى الجامعیةأن یوضح أعضاء هیئة التدریس النزاهة أو األمانة الفكریة والكرامة فى جم -٢
 .أن یعمل أعضاء هیئة التدریس نحو تحسین جودة العملیة التعلیمیة  -٣
الینبغـى لعضــو هیئــة التــدریس أن یقلـل مــن شــأن التخصصــات األخــرى أو تقـویض ثقــة الطــالب فــى البــرامج  -٤

 .الدراسیة واألقسام العلمیة األخرى بالكلیة 

   College    )المؤسسة التعلیمیة( الكلیة   :رابعا
عند الموافقة على الحصول على وظیفة بالكلیة ، فعلى أعضاء هیئة التدریس أن یتحملوا إلتزامات المساهمة  -١

وتشمل هذه األنشطة اإلشتراك فى حوكمـة . ویجب أن یعملوا على تأمین مصلحة الكلیة . فى مجتمع الكلیة 
دارة الكلیة من خالل العضویة فى اللجان والمنظمات على مختلف ٕ   .المسئولیات وا

أن یتحمـل أعضـاء هیئــة التـدریس مسـئولیة أخطــاء أنفسـهم بضــرورة اإللتـزام بالسیاسـات المطبقــة لتنفیـذ شــئون  -٢
 .الكلیة
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لدیهم  –بعد االستشارة الكاملة  –أن یتجنب أعضاء هیئة التدریس التضارب المحتمل فى المصالح مالم یكن  -٣
مجلــــس  –مجلـــس الكلیــــة  –مجلــــس القســــم ( ت الكلیـــة الموافقـــة المناســــبة مــــن الســـلطة المختصــــة مــــن إدارا

 ).الجامعة
أن یتجنــب أعضــاء هیئــة التــدریس اإلنخــراط فــى نشــاط مهنــى خــارج المؤسســة التعلیمیــة بحیــث یتعــارض مــع  -٤

 .مسئولیاتهم وواجباتهم بالمؤسسة التى ینتمون الیها 
حتــرام وال -٥ ٕ  یجــب أن یســتغلوا الهیئــة المعاونــة أن یتعامــل أعضــاء هیئــة التــدریس مــع الهیئــة المعاونــة بعدالــة وا

 .ألغراض شخصیة أو اهانتهم سواء شفاهة أو حسمانیا

بـــین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس  ضـــمان العدالـــة وعـــدم التمییـــز آلیـــة:ثانیـــا
  :والطالب والعاملین

لجمیـع  واإلنتـدابات الخارجیـة التدریسـیة یحدد مجلس كل قسم فى بدایـة كـل فصـل دراسـى أعـداد سـاعات أعبائـه -١
تساقا مع ضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة طبقا لما تقرهأع ٕ   .سیاسة الجامعة اللوائح الجامعیة وا

علـى السـادة أعضـاء هیئـة التـدریس  یقوم مجلس كل قسم بتوزیع أعباء التدریس واإلشراف علـى العملیـة التعلیمیـة -٢
  .قره اللوائح الجامعیةكل منهم ومات مع تخصص والهیئة المعاونة بطریقة متكافئة بما یتناسب

التدریس والهیئة المعاونة بما یتفـق  مـع  ةت والحوافز على السادة أعضاء هیئیقوم مجلس كل قسم بتوزیع المكافآ -٣
  .المعمول بها بالكلیة القواعد كفاءة وجودة آداء كل منهم وفى ضوء

الخطـة البحثیـة التـى وافـق علیهـا  تأسیسـاعلىیلتزم القسم بآلیة توزیـع طـالب الدراسـات العلیـا علـى النقـاط البحثیـة  -٤
 .مجلس القسم سلفا

علــى الســادة اإلداریــین والعــاملین  أعبــاء العمــل اإلدارى والحــوافز والمكافــآت یقــوم رئــیس مجلــس كــل قســم بتوزیــع -٥
  .بالقسم بشفافیة وبما یتناسب مع كفاءة كل منهم

التعلیم والتقویم وممارسة األنشطة  فرص بین الطالب فى یقوم كل مجلس قسم بمراعاة الشفافیة من حیث المساواة -٦
  .الجامعیة داخل الكلیة وفى ضوء اللوائح

بأن یكون الترشیح  حضور مؤتمر أو یلتزم كل قسم عند النظر فى الندب أوالسفر فى إعارة أو مهمة علمیة -٧
  .لوائح المنظمة لذلكوتمشیا مع ال إطار سیاسة الجامعة مؤسسا على معاییر مجلس سنتها الكلیة فى

السابق ذكرها أن یتقدم بشكوى  على من یتظلم من أى شكل من أشكال الممارسة غیر العادلة فى أى من النقاط -٨
خطار  عمید الكلیة إلتخاذ/كتابیة للسید األستاذ الدكتور ٕ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة الممارسة غیر العادلة وا

 .التصحیح  الشاكى بنتیجة

توزیع طالب الدراسات العلیا على النقاط البحثیة للقسم  آلیة :ثالثا
 :العلمى

الكلیـة لشـئون الدراسـات العلیـا  وكیـل/یرسـل السـید األسـتاذ الـدكتور) فصـل الخریـف(فـى بدایـة العـام الدراسـى  -١
مــنهم إرســال الخطـة البحثیــة للقسـم موضــحا بهــا  والبحـوث خطابــا إلـى الســادة رؤسـاء األقســام العلمیــة یطلـب

  .الماجستیر والدكتوراة لموضوعات المقترحة للتسجیل لطلبة درجتىا
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واألساتذة المساعدین الذین یرغبون فى  األساتذة العلمى من السادة رئیس مجلس القسم/یطلب األستاذ الدكتور -٢
یحـدد كـل مـنهم نقطـة بحثیـة واحـدة لطلبـة الماجسـتیر وأخـرى  اإلشـراف علـى رسـائل الماجسـتیر والـدكتوراة أن

 .بة الدكتوراةلطل
عداد/یقوم األستاذ الدكتور -٣ ٕ قائمه بالخطة البحثیة للقسـم فـى العـام  رئیس مجلس القسم بتجمیع النقاط البحثیة وا

 ).على حدة كل(الدراسى لطلبة الماجستیر ولطلبة الدكتوراة
العلیا والبحوث  الكلیة لشئون الدراسات لرئیس مجلس القسم بإرسال هذه القائمة إلى وكی/یقوم األستاذ الدكتور -٤

 .إلعتمادها
مجلـــس القســـم مـــرة أخـــرى  رئـــیس إلـــى وكیـــل الكلیـــة بإرســـال القائمـــة بعـــد إعتمادهـــا/یقـــوم األســـتاذ الـــدكتور -٥

 .للطلبة إلعالنها
لوحــة اإلعالنـات المخصصــة  رئــیس مجلـس القســم بـإعالن الخطــة البحثیـة للقســم فـى/ یقـوم األســتاذ الـدكتور -٦

 .والدكتوراة علیها طلبة الماجستیرلشئون الدراسات العلیا لكى یطلع 
رئـیس /رغبتـه لألسـتاذ الـدكتور یختار كل طالب بمحض إرادته النقطة البحثیة التى یرغب فـى دراسـتها ویبـدى -٧

المشرف مقترح هذه النقطة وللمشرف مطلق الحریة  مجلس القسم الذى یقوم بدوره بتوجیه الطالب إلى األستاذ
أمــا بالنســبة للهیئــة . إمكانــات الطالــب ومتطلبــات النقطــة البحثیــة فــى قبــول الطالــب مــن عدمــه وذلــك حســب

تبعـا لمـا یـراه مجلـس القسـم وذلـك لسـد العجـز فـى بعـض التخصصـات  النقاط البحثیـة المعاونة فیمكن إختیار
العــاملین  ویجــب األخــذ فــى اإلعتبــار أن نقــاط البحــث التــى یختارهــا طلبــة الدراســات العلیــا مــن .باألقســام

 .لزم األمر المؤسسات تخدم أماكن أعمالهم ولو كانت من خارج الخطة وذلك إذابالشركات و 
العلمــى المعــاییر الواجــب  نفــس النقطــة البحثیــة فــى نفــس الوقــت یقــرر القســم عنــدما یختــار أكثــر مــن طالــب -٨

 .مراعاتها فى هذه الحالة
نار یعـرض فیـه الطالـب سـیم یتقدم المشرف على الطالب بطلب إلى رئیس مجلـس القسـم لتحدیـد میعـاد لعمـل -٩

وكذلك ببعض الكلیـات بالجامعـة ، أقسام الكلیة ویتم اإلعالن عن السیمینار بجمیع. الموضوع المقترح للبحث
علمى بموضوع البحث وكذلك إلى الشركات والهیئات ذات العالقة  التى من الممكن أن یكون لألساتذة إهتمام

 .ة من خبراتهمفى المناقشة واإلستفاد بموضوع البحث للمشاركة
أن یقــوم  ال یجـوز اإلعتبـار أنــه عنـد تسـجیل النقطــة البحثیـة لرســالة الماجسـتیر أو الــدكتوراة یجـب األخــذ فـى -١٠

 .للدراسات العلیا باإلشراف على الرسالة مشرف واحد فقط وذلك حسب الئحة الكلیة
 .ن إلى الخارجالمشرفی یجب مراعاة اإللتزام بتطبیق قوانین الجامعة عند سفر أحد األساتذة  -١١
عـن أهمالنتـائج التـى توصـل  قبل تقـدیم الرسـالة وتشـكیل لجنـة الحكـم باألقسـام یقـوم الطالـب بعـرض سـیمینار  -١٢

 .من الكلیات والهیئات المستفیدة ومن الممكن دعوة من لهم صلة بموضوع البحث. إلیها فى بحثه

ممارسات القرارات التصحیحیة لمعالجة أى / اتخاذ االجراءات  آلیة :رابعاً 
 :عادلة غیر

تطبیق قواعد محددة لضمان   على تلتزم ادارة الكلیة بالمصداقیة واالخالقیات المهنیة فى سیاساتها وتحرص .١
 .ممارستها العدالة وعدم التمییز وحمایة حقوق الملكیة الفكریة فى
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ئهم، بابالغ رئیس من اعبا یقوم المراجعون الداخلیون فى فریق ادارة المراجعة الداخلیة بالكلیة، كجزء  .٢
عدم االلتزام باخالقیات المهنة داخل  مجلس القسم عن أى تجاوازات أو ممارسات غیر عادلة أو حاالت

 .القسم
 .من المراجعین الداخلیین یقوم رئیس مجلس القسم بابالغ إدارة الكلیة عن وقائع التجاوزات التى تصله  .٣
باخالقیات المهنة المبلغ عنها إلى  وحاالت عدم االلتزامتحیل إدارة الكلیة وقائع الممارسات غیر العادلة  .٤

وقوعها واقتراح الحلول المناسبة لها والوسائل التى تحول  اسباب  لجنة القیم بالكلیة لدراستها والوقوف على
 .دون تكرارها

قانون تنظیم الالزمة بما یتفق ومواد  بعد توصیة لجنة القیم، باتخاذ االجراءات التصحیحیة تقوم ادارة الكلیة .٥
 .الجامعات والئحتة التنفیذیة

  :المصداقیة فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات :خامسًا  
ح تضكما ی( یة وهذه اللجنة تحكمها آلیة وهى تابعة مباشرة لعمید الكل. یوجد بالكلیة لجنة لتلقى الشكاوى واإلقتراحات 

  ) من الهیكل التنظیمى 
 كاوى والمقترحات بصفة دوریة واإلطالع علیهایتم فتح صندوق الش.  
 یتم إخبار األفراد األفراد بنتیجة الشكوى أو المقترح. 
  یتم إتخاذ القرارات الالزمة وتقییمها فى ضوء الشكاوى أو المقترحات داخل الكلیة كما یتم اإلشارة إلى

اب حدوثها وآلیات التغلب علیها الشكاوى المتعددة على القسم المختص أو مجلس الكلیة لمناقشة وبحث أسب
. 

 ویمكن ألى . یتم تلقى الشكاوى بشكل شخصى لعمید الكلیة أو الوكالء حیث أنهم یتبعة سیاسة الباب المفتوح
شخص من الكلیة أو من خارجها مقابلة اإلدارة العلیا للكلیة التى یتسع صدرها لكل المقترحات والشكاوى 

 .الموضوعیة
 

فما أن یبادر أى فرد من أعضاء هیئة .. لوعود فى بعض األحیان كرد فعل للشكوى ایجابیة للغایةتبدو مصداقیة ا      
  : وأمثلة على ذلك. التدریس أو الهیئة المعاونة أو الموظفین أو الطالب فإنها تجد الحل المناسب 

  ِجات وتم تكى بعض أعضاء هیئة التدریس من عدم صالحیة بعض المیكروفونات الموجودة فى المدر شإ
  .إصالحها فورا

  إشتكى الطالب من عدم تناسب الوقت المتاح بین اإلمتحانات من خالل أتحاد الطلبة وتم تعدیل الطلبة وفقا
 .لرغبتهم وتم ترحیل بعض المواد وتبدیل مواد أخرى

 إشتكى بعض الطالب من سوء معاملة بعض الموظفین وتم عقد لقاءات معهم وتمت إزالة أسباب الشكوى.  
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  إستبیان قیاس رضا الطالب عن
  سیاسات العدالة وعدم التمییز

  المعیار
  مقیاس المعیار

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
            .تعامل أعضاء هیئة التدریس فى التعامل مع الطالب بعدالة وعدم تمییز -١
            .تعامل معاونى هیئة التدریس فى التعامل مع الطالب بعدالة وعدم تمییز -٢
            یون فى التعامل مع الطالب بعدالة وعدم تمییزتعامل اإلدار  -٣
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى فرص التعلم والتقویم -٤
            التعامل بعدالة وعدم تمییز فى تقییم مختلف اإلمتحانات -٥
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى حریة إبداء الرأى فى مختلف المناسبات -٦
            عدالة وعدم تمییز فى آلیات تلقى الشكاوى والتظلماتالتعامل ب -٧
            ).العمید والوكالء ورؤساء األقسام( التعامل بعدالة وعدم تمییزعند مقابلة اإلدارة العلیا بالكلیة  -٨
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى الدعم الطالبى -٩

            التخصص التعامل بعدالة وعدم تمییز عند إختیار شعبة -١٠
            التعامل بعدالة وعدم تمییز فى التدریب المیدانى -١١
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى التدریب المیدانى التخصصى -١٢
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز عند  التعامل مع شئون الطالب أو الدراسات العلیا -١٣
            .تبة والخدمات المقدمة بهاالتعامل بعدالة وعدم تمییز فى المك -١٤
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى سیاسة القبول بالكلیة -١٥
            .التعامل بعدالة وعدم تمییز فى التعامل مع المرشد األكادیمى -١٦
            .الخ.....التعامل بعدالة وعدم تمییز فى إجراءات التسجیل والحذف واإلضافة  -١٧
            )الخ....ترفیهیة  -ثقافیة -إجتماعیة( دالة وعدم تمییز فى األنشطة الطالبیة المختلفة التعامل بع -١٨
            التعامل بعدالة وعدم تمییز فى إبداء الرأى وحریة الحوار -١٩

  
  


