
                                                                                                             جامعة أّم القرى

          يّ للّدراسات العليا والبحث العلموكالة الجامعة 

 اللجنة الّدائمة اإلشرافية ألخالقيّات البحث العلمي      

 

 جنة الفرعية لسعادة رئيس ال

 حفظه هللا                                            ...........                                                                          كتورالد  

 : الس الُم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وبعد 

          / بشأن                       / المقدم  من              / وتاريخ      رقم   تقديم الط لب نحيل لسعادتكم

بأحد  ةمن تاريخه والتوصععية    ءععوا دراسععة الحالتتجاوز أسعععو  مدة ال ونرجو من سعععادتكم ر ت تقرير بالحالة    

 . القرى    جامعة أم   اإلجرااات المنصوص عليها    القواعد المنظمة ألخالقيات العحث العلم 
 

 

 و الخاصة بدعم األبحاث  االجراءات المنصوص عليها في الالئحة

اجرااات المخالفة العلمي ة على العاحث الرئيس والعاحث المخالف بتطعيق : تقوم لجنة األخالقي ات العحثي ة(  198) 

 :   قط حسب توصيتها وذلك بتطعيق اإلجرااات الت الية
 .  إلغاا جميت األبحاث المقعولة للعاحث من تاريخ تطعيق اإلجراا -19
 .  يستععد العاحث المخالف من جميت األبحاث من تاريخ تطعيق اإلجراا - 20
 .  أي  إنتاج علـم   للعاحث لمدة عام إلى ثالثة أعوام، و قاً لما تراه لجنة األخالقي ات العحثي ة ير ض تقديم - 21

 .  يحرم العاحث من الد عم(  199) 

 . يُلزم العاحث بإعادة المستحق ات للجهة الد اعمة(   200) 

 .  ويطالب بإعادتهاالمخل  بحسب ما أسند إليه من مهام   / تقد ر مستحق ات العاحث(  201) 

 . يمنح مقد م العحث أو المشرو   رصة االستدراك إلدراج اسم أحد العاحثين المشاركين     ريق العمل (  202) 

 .  يلزم مقد م العحث أو المشرو  بإعادة الد عم للجهة الد اعمة(  203) 

، ويحرم العاحث الرئيس من الد  عة (  204)   .  األخـيرة من الد عميستععد العمل العحـث  

يحرم العاحث الرئيس من تقديم أبحاث مدعومة لمد ة عام إلى خمسة أعوام و قاً لما تراه لجنة األخالقي ات (  205) 

 .  العحثي ة

 .  للتحقيق وتخطر جهة عمله: يحال العاحث الرئيس إلى لجنة األخالقي ات العحثي ة(  206) 

 .  أخرى للمحك مال يسند الت حكيم مرة (  207) 

 .  يحرم المحك م من المكا أة(  208) 

 .  يحرم رئيس الفريق العحـث      الـعرامج المد عومة من الد عم(  209) 

 Ethics - 102   نموذج

إحالة رئيس اللجنة الدائمة 

لرئيس اللجنة الفرعية 

 ألخالقّيات البحث

 التخاذ إجراءالعلمي

 



 .  يحرم المستشار    المشرو  العحـث   من المكا أة(  210) 

بعقوبة أو أكـثر من (  والملفقالمنتحل، والمزور،  )يعاقب كل  من تعد ى على حقوق الملكي ة الفكري ة (  211) 

   : العقوبات التالية حسب ما تقرره لجنة األخالقي ات العحثي ة
 .  الت حفظ على جميت النسـخ أو المواد  المنتحلة -22
 .  د ت غرامة مالي ة ال تتجاوز قيمة المشرو  كحد أقصى -23
 .  إلغاا المشرو  -24
 .  ة مت إبالغ جهة عمله والجامعاتالحرمان من المشاركة    أي  برامج مد عوم -25

إن ثعت نقله ثالثة أسطر متصلة أو  –الفقرة الت اسعة عشر –تطعق    حق  المنتحل إحدى العقوبات السابقة (  212) 

كلمة بال لغة اإلنجليزية نو  الخط  44، و14، الحجم TraditionalArabicكلمة بال لغة العربية، نو  الخط  55)

TimeNew Roman 12، الحجم)  . 

  .  يعتعر    حكم االستالل(  213) 

ئحة الت نفيذي ة ألخالقي ات العحث العلم   " تطعق الجزااات الواردة   (  214)   .  على الكائنات" الال 

 

 


