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 البحث العلمي  عمادة عميد كلمة 

ددددددددددددددددددددالم علددددددددددددددددددددى ، العدددددددددددددددددددداملين الحمددددددددددددددددددددد   رب   ددددددددددددددددددددالة والس  دددددددددددددددددددد ،أشددددددددددددددددددددر  األن يدددددددددددددددددددداء واملرسددددددددددددددددددددلين والص  دنا محم  د سددددددددددددددددددددي 

بع هداهسار على نهجه  آله ومنعلى و 
 
ا بعد،  ينإلى يوم الد   وات  : وأم 

ددددددددددددددددددددددددا
ً
 ؤيددددددددددددددددددددددددة الر  مدددددددددددددددددددددددددن الر   انطالق

 
ددددددددددددددددددددددددائددددددددددددددددددددددددددة والط دددددددددددددددددددددددددموحددددددددددددددددددددددددة للمملكدددددددددددددددددددددددددة العربي  وبرندددددددددددددددددددددددددام    1، 2030ة عودي  ة الس 

دددددددددددددددددددددهم  أل  اونظددددددددددددددددددددرً  2، 2020 ل الدددددددددددددددددددددوط ي  حددددددددددددددددددددو  الت   وتوجيهددددددددددددددددددددده  مددددددددددددددددددددا يتدددددددددددددددددددددواءم مدددددددددددددددددددددع  مي  دة تعزيددددددددددددددددددددز البحدددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددي 

 
ً
علدددددددددددددددددديم كلبنددددددددددددددددددة طددددددددددددددددددار منظومددددددددددددددددددة الت  إالقددددددددددددددددددرى  ددددددددددددددددددمن  م  أا لدددددددددددددددددددور جامعددددددددددددددددددة احتياجددددددددددددددددددات اململكددددددددددددددددددة ، وتنفيدددددددددددددددددد 

ةساسددددددددددددددأ  علددددددددددددددى مي  إلددددددددددددددى العمدددددددددددددد  الجدددددددددددددداد  د ددددددددددددددادرت عمددددددددددددددادة البحددددددددددددددث العلدددددددددددددد ، ل الددددددددددددددوط ي  حددددددددددددددو   ددددددددددددددمن  رنددددددددددددددام  الت   ي 

دددددددددددددددات البحدددددددددددددددث العلددددددددددددددد مدددددددددددددددة ألخالقي 
 
م، مسدددددددددددددددتندة فدددددددددددددددي ذلددددددددددددددد  علدددددددددددددددى رؤيدددددددددددددددة جامعدددددددددددددددة أم  و دددددددددددددددع م القواعدددددددددددددددد املنظ دمي 

دددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددىلبندددددددددددددددددددداء مجتمددددددددددددددددددددع معرفددددددددددددددددددددي  ؛  ، و عمددددددددددددددددددددادة البحددددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددددمي   القددددددددددددددددددددرى  دددددددددددددددددددد، ا نحددددددددددددددددددددو رائددددددددددددددددددددد عاملي   هتحف 

دددددددددددددددددددمنظومدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددن ا دددددددددددددددددددة املن ثقدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددن تعددددددددددددددددددداليم دينندددددددددددددددددددا الحنيددددددددددددددددددد لوكي  لقددددددددددددددددددديم و الس  دددددددددددددددددددة العلمي        ات األخالقي 

ددددددددددددددد ةو  ، ائدةو قددددددددددددددديم املجتمدددددددددددددددع الس  دددددددددددددددشدددددددددددددددر  املكدددددددددددددددان و  قدسدددددددددددددددي 
 
دددددددددددددددالعلدددددددددددددددم ال  القدددددددددددددددرى البلدددددددددددددددد ت  ددددددددددددددده أم   ي اختص 

دددددددددددددددددددمسدددددددددددددددددددتمر   ةمدددددددددددددددددددن مطالعددددددددددددددددددد –أيًضدددددددددددددددددددا–، صدددددددددددددددددددادرة فدددددددددددددددددددي ذلددددددددددددددددددد  الجامعدددددددددددددددددددةو  دددددددددددددددددددة ألد ي  وا ط و املعدددددددددددددددددددايي  ات الض 

 العاملي  
 
ات البحث العلمي  وأساسي  ة املتعل  قة  أخالقي 

 
 . ةي  اته و قواعده الكل

ة ململكددددددددددددددددددددددددةفددددددددددددددددددددددي ا إنجددددددددددددددددددددددددازه مدددددددددددددددددددددددداتم   علىهدددددددددددددددددددددد ه القواعددددددددددددددددددددددد و ددددددددددددددددددددددع اسددددددددددددددددددددددددتند كمددددددددددددددددددددددددا ددددددددددددددددددددددعودي  ة الس   مددددددددددددددددددددددددنالعربي 

  الدددددددددددددددددددددددددواردة وا دددددددددددددددددددددددددطالض  
 
  واألنظمدددددددددددددددددددددددددة لوائددددددددددددددددددددددددد  ال

 
ددددددددددددددددددددددداملحل
 
البحدددددددددددددددددددددددث  العلمدددددددددددددددددددددددي ،   منظومدددددددددددددددددددددددددة ت العالقدددددددددددددددددددددددددةذا دةيد

 ولوائحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده والجامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات العالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمالت   مجلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام م وخصوًصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 الت  
 
 م و،هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد1414  6  4(، و تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري  8قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم م   ر امللكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددادرباملرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم،الص  مدةنظيميد

 
الئحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ال

دددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد  الجديدددددددددددددددددددددددددد حقدددددددددددددددددددددددددو  نظام حمايدددددددددددددددددددددددددة مو،مدة للبحدددددددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددددددمي  املوح 
 
دددددددددددددددددددددددددوالئحتددددددددددددددددددددددددده الت   ماملؤل ة، نفي ي 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددراءات و منظدددددددددددددددددددددددددددددددددددام،هدددددددددددددددددددددددددددددددددددد1424 7 2(، وتددددددددددددددددددددددددددددددددددداري  14رقدددددددددددددددددددددددددددددددددددم  م  امللكددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ادرة  املرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددوم الص 

  وم، هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد1406 6 10(، وتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري  38رقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  م  امللك   ددادرباملرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم،الص  ماالختددراع
 
الئحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ال

دددددددددددددددددددددددالت   ددددددددددددددددددددددد حقدددددددددددددددددددددددو  ة لنظيمي  دددددددددددددددددددددددامللكي  دددددددددددددددددددددددم ونظدددددددددددددددددددددددددام،مالقرى  ة  جامعدددددددددددددددددددددددة أم  ة الفكري 
 
 علددددددددددددددددددددددددد  البحدددددددددددددددددددددددددث داتأخالقيد

  الكائنددددددددددددددددددددددددددددددددددات
 
 ،مدةالحيد

 
 والئحتدددددددددددددددددددددددددددددددددده، ه1431 9 14 وتدددددددددددددددددددددددددددددددداري  (،59رقددددددددددددددددددددددددددددددددددم  م  امللكدددددددددددددددددددددددددددددددد    دادرباملرسددددددددددددددددددددددددددددددددددومالصد

 الت  
 
ادرةةنفي يدد قنيةو  عبدددالعزيددزللعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم مدينددةامللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنالص  م وثيقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةمو،ه1433عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت 

دددددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددددددد صددددددددددددددددددددددددادرة عددددددددددددددددددددددددن مدينددددددددددددددددددددددددة امللدددددددددددددددددددددددد  1437ثددددددددددددددددددددددددة محددددددددددددددددددددددددرم ة منسددددددددددددددددددددددددد ة محد   ددددددددددددددددددددددددوا ط األمانددددددددددددددددددددددددة العلمي 

  اإل افددةإلدددددددددددددددددددددددددددد ،قنيدددددددددددددددددددددددددددة عبدددددددددددددددددددددددددددالعزيز للعلددددددددددددددددددددددددددوم والت  
 
ددددددددددددددددددددددددددمال ددددددددددددددددددددددددددد3م،راسدددددددددددددددددددددددددددات العليددددددددددددددددددددددددددادة للد  الئحة املوح  ت وتم 

 .  اا ودولي  قليمي  إا و لي  العديد من القواعد املعتمدة في ه ا الشأن مح  من  - أيًضا -االستفادة 
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ة»
 
نفي يدد   الجديد والئحتدده الت 

 
ادر  املرسددوم امللك   رقددم  م  ا« »نظددام حمايددة حقددو  املؤل  هد(1424 7 2( وتاري   41لص 

ادر  املرسددوم امللك   رقددم  م «نظددام  ددراءات االختددراع»  هد( 1406 6 10( وتاريدد   38، الص 

ة  جامعة أم القرى  مقدمة للمصادقة عليها(؛ إعداد د. ماجد امل ة الفكري  ة لحقو  امللكي  نظيمي  الئحة الت 
 
 رعش يال

ة» 
 
ت البحددث علدد  الكائنددات الحيدد

 
ادر  املرسددوم امللك   رقددم  م « نظددام أخالقيددا  هد( 1431 9 14( وتاري   59الص 

ة عددام » ادرة عددن مدينددة املل  عبدالعزيددز للعلددوم والتقني  ة الص 
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وإذا كددددددددددددددددان مدددددددددددددددددن حددددددددددددددددق  أهددددددددددددددددد  الفضددددددددددددددددد  علينددددددددددددددددا أن ينسددددددددددددددددد  الفضدددددددددددددددد  ل دددددددددددددددددم فددددددددددددددددد ن  عمددددددددددددددددادة البحدددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددي  

دددددددددددددددددددددكر وجزيددددددددددددددددددددد  
 
م  موفدددددددددددددددددددددور الش قدددددددددددددددددددددديرتتقدددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددا ق  لسدددددددددددددددددددددعادة الت  عميدددددددددددددددددددددد عمدددددددددددددددددددددادة البحدددددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددددي  الس 

دددددددددددددد
 
  ال

 
كتور فيصدددددددددددددد   ددددددددددددددن أحمددددددددددددددد خليدددددددددددددد  العددددددددددددددال ددددددددددددددات البحددددددددددددددث الددددددددددددددد   ي كددددددددددددددان مشددددددددددددددروع إنشدددددددددددددداء الئحددددددددددددددة أخالقي 

ددددددددددددددددددات واإلمكاندددددددددددددددددات إل  دددددددددددددددددار هدددددددددددددددددد ه العلمدددددددددددددددددي  مقت ًحدددددددددددددددددا مندددددددددددددددددده فددددددددددددددددددعم كددددددددددددددددد وتنظيًمددددددددددددددددددا  إعدددددددددددددددددداًدا الالئحدددددددددددددددددة   اآللي 

سدددددددددددددددددا    وتحكيًمدددددددددددددددددا وتصدددددددددددددددددويًبا 
 
 لفريدددددددددددددددددق العمددددددددددددددددد  الن

ً
و  نسدددددددددددددددددأل أن يجدددددددددددددددددزل لددددددددددددددددده األجدددددددددددددددددر وتددددددددددددددددددقيًقا. وتشدددددددددددددددددكيال

 . واملثوبة

 

 

 عميد البحث العلمي                                                                                                                                  

 د. عبدالرحمن بن غالب األهدل

  

                                                           
 »ووثيقددة م 

 
 القواعددد املنظ

 
سددائ  الجامعيدد ادرة  قددرار مجلدد  الجامعددة ، التدد  أقر  «ةمة لإلشددرا  علدد  الر  هددا م مجلدد  الجامعة، الص 

 هد(.1434 8 11رقم  
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ات البحث العلمي  مة ألخالقي  أسماء أعضاء لجنة القواعد املنظ  

فة االسم  الص 

 رئيسة اللجنة هيفاء  نت عثمان فداد.  1

 نائبة رئيسة اللجنة د. هنادي  نت محمد  حي ي  2

 عضو  نت علي مداح ةأ.د أمي   3

 عضو  نت يقظان الجا ري  ةأ.د. نزه 4

 عضو د. عا شة  نت  كر فالته 5

 عضو د. عا شة  نت محمد الحرب  6

 عضو د. غادة  نت صالح مصارط 7

 عضو د. أمان   نت محمد قليوب  8

 

 .عبداهلل بن عبدالكريم عبداهللد                     .أمين بن سامل احلربي    د                  أمني صاحل كشمريي    أ.د/  :  من مراجعة كل  

 :  ائمة  باجمللس العلميّجنة  الدّجعة  وتدقيق  اللّاومر

   احلربيّ محدان  بن   د.ثامر

رئيس اجمللس  العلميّ   راسات العليا والبحث العلميوكيل اجلامعة للدّ    

  اجمللس العلميّ  أمني     الشهري عبد اهلل   بن .مرعيد    

  العلميّاش عضو اجمللس حممد اخلمّبن أ.د/  أمحد                                                  أ.د/ صاحل بن حسن املبعوث عضو اجمللس العلميّ

ائمة باجمللس العلميّ جنة الدّم   سكرتري اللّمعلّبن أمحد  أ/                               عضو اجمللس العلميّ  هرانيّأ.د/ عبداهلل بن إبراهيم الزّ  

 



 
 

7 
 

 

 مةاملقد  

دددددددددددددة مجددددددددددددداالت  الحضدددددددددددددارةيزة دمي  ركددددددددددددددالبحدددددددددددددث العلددددددددددددديعدددددددددددددد  
 
م، وبددددددددددددده سددددددددددددداد املسدددددددددددددلمون األوائددددددددددددد  فدددددددددددددي كاف قدددددددددددددد  والت 

ر املجتمعدددددددددددددددات فدددددددددددددددي عصدددددددددددددددرنا الحدددددددددددددددالي؛وهدددددددددددددددو  العلدددددددددددددددوم، ب  قددددددددددددددددر دبغيدددددددددددددددة الوصدددددددددددددددول إلدددددددددددددددى أكددددددددددددددد املحدددددددددددددددر ا لتطدددددددددددددددو 

 
 
 .ا جميعً تي تكف  الحياة الكريمة لل شر دمن املعرفة ال

يددددددددددددددادة فددددددددددددددي هدددددددددددددد ا املجدددددددددددددددال  ا؛ سدددددددددددددددعيً  مي  دوقددددددددددددددد أولددددددددددددددت جامعددددددددددددددة أم  القددددددددددددددرى جددددددددددددددد   اهتمام ددددددددددددددا للبحددددددددددددددث العلدددددددددددددد للر 

ددددددددددددددي  و  ى علددددددددددددددى املسددددددددددددددتو 
 
دة فددددددددددددددي  ددددددددددددددوء ذلدددددددددددددد  حزمددددددددددددددة مددددددددددددددن اإل  لعددددددددددددددامل   ااإلقليدددددددددددددددمي  و املحل ات ، محددددددددددددددد  سددددددددددددددت اتيجي 

قددددددددددددددددددي   جددددددددددددددددددودة البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددد واإلجددددددددددددددددددراءات   ورصددددددددددددددددددانته مي  د؛ للر 
ً
تزام دلددددددددددددددددددالعددددددددددددددددددن حرصدددددددددددددددددد ا علددددددددددددددددددى ا ، فضددددددددددددددددددال

دددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي إنتددددددددددددددددددداج املعرفدددددددددددددددددددة واكتسدددددددددددددددددددا ها وحفظ دددددددددددددددددددا ونقل دددددددددددددددددددا وتطويرهدددددددددددددددددددا وتطبيق دددددددددددددددددددا ة األخالقي  ؛   املسددددددددددددددددددؤولي 

ددددددددددددددد   أسدددددددددددددددا   فدددددددددددددددي املجتمدددددددددددددددع
 
عليددددددددددددددد ذلددددددددددددددد  أن  األخدددددددددددددددال  متطل  دالت 

 
، فدددددددددددددددال انفصدددددددددددددددام  دددددددددددددددين تحقيدددددددددددددددق    دددددددددددددددوي  مي  الت

 . الحني  وقيم ديننا اإلسالم     مبادئ لتزام اارسالة الجامعة وبين 

دددددددددددددددددد
ً
وا ددددددددددددددددددت سددددددددددددددددددالفةمددددددددددددددددددن  اوانطالق

 
ددددددددددددددددددات  الث مددددددددددددددددددة ألخالقي 

 
كر فقددددددددددددددددددد اسددددددددددددددددددتند إعددددددددددددددددددداد م القواعددددددددددددددددددد املنظ

 
الدددددددددددددددددد 

م عليهددددددددددددددددددددددادالبحدددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددة   ا، كمدددددددددددددددددددددا جددددددددددددددددددددداءت هدددددددددددددددددددددد ه القواعدددددددددددددددددددددد نتاًجددددددددددددددددددددد مي  ملطالعددددددددددددددددددددددة  ودراسدددددددددددددددددددددة  مرجعي 

ددددددددددددددددددداتل ل دددددددددددددددددددوا ط و و د ي  دددددددددددددددددددة املعمدددددددددددددددددددول  هدددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددي الجامعدددددددددددددددددددات  املعدددددددددددددددددددايي  و الض  أفضددددددددددددددددددد  املمارسدددددددددددددددددددات العاملي 

ددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددد و          العربي  ددددددددددددددددددق  أخالقي 
 
ددددددددددددددددددة العريقددددددددددددددددددة فيمددددددددددددددددددا يتعل قيمدددددددددددددددددده  مي  ومبادئدددددددددددددددددده ودالعاملي 

ة دددددددددددددد، األساسددددددددددددددي    ون ددددددددددددددد      . ة  ددددددددددددددمان العمدددددددددددددد   هدددددددددددددداوآلي 
 
فدددددددددددددددي  الئحددددددددددددددة أخالقيددددددددددددددات البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددي  كر  الدددددددددددددد 

دددددددددددددددددد، جامعددددددددددددددددددة امللدددددددددددددددددد  سددددددددددددددددددعود ددددددددددددددددددو  ددددددددددددددددددوا ط األمانددددددددددددددددددة العلمي  ادرة  مددددددددددددددددددن مدينددددددددددددددددددة امللدددددددددددددددددد  عبدددددددددددددددددددالعزيز ة الص 

 .( قنيةللعلوم والت  

دددددددددددددددددات البحدددددددددددددددددث العلددددددددددددددددد مدددددددددددددددددة ألخالقي 
 
ددددددددددددددددددتي م هدددددددددددددددددا؛  مي  أهدددددددددددددددددداف ا العليددددددددددددددددداإن  ل دددددددددددددددد ه القواعدددددددددددددددددد املنظ

 
: إيضددددددددددددددددداح  ال

ددددددددددددددددددة البدددددددددددددددددداحثين العتمادهددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددي إجددددددددددددددددددراء  حددددددددددددددددددو هم ، 
 
ددددددددددددددددددلوا األخالقددددددددددددددددددي  للبحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي  لكاف         قواعددددددددددددددددددد الس 

ددددددددددددددةو إيجدددددددددددددداد مرجددددددددددددددع أخالقددددددددددددددي  حددددددددددددددال وقددددددددددددددوع خلدددددددددددددد  أو تجدددددددددددددد   اوز فددددددددددددددي املمارسددددددددددددددات البحثي 
ً
عددددددددددددددن تالفددددددددددددددي  ، فضددددددددددددددال

يدددددددددددددددددادة مدددددددددددددددددا قدددددددددددددددددد يكدددددددددددددددددون مدددددددددددددددددن خلددددددددددددددددد   أو تجددددددددددددددددداوز، و دعدددددددددددددددددم البيئدددددددددددددددددة املواتيدددددددددددددددددة لدددددددددددددددددروح الفريدددددددددددددددددق العلددددددددددددددددددمي  و ز 

دددددددددددددددددددددأمين  دددددددددددددددددددددد  املخددددددددددددددددددددداطر ، و تددددددددددددددددددددده ، و الت  ، وإشددددددددددددددددددددداعة الر  دددددددددددددددددددددا ا إنتاجي  دددددددددددددددددددددعور  العددددددددددددددددددددددل الجتمدددددددددددددددددددددا ي 
 
، و الش

ف    ثقدددددددددددددددددددددددة  ة و       الدددددددددددددددددددددددن  عامددددددددددددددددددددددد  األخالقدددددددددددددددددددددددي   املسدددددددددددددددددددددددؤولي  دددددددددددددددددددددددا، و الت  دددددددددددددددددددددددارم  دددددددددددددددددددددددين املتعددددددددددددددددددددددداملين  حثي  ، و   الص 

ددددددددددددددددددددلوا فدددددددددددددددددددددي املواقددددددددددددددددددددد  اسددددددددددددددددددددتبعاد ، وتوجيددددددددددددددددددددده الس  ة مدددددددددددددددددددددن  يئدددددددددددددددددددددة العمدددددددددددددددددددد  البحدددددددددددددددددددددد ي  دددددددددددددددددددديئ   املمارسدددددددددددددددددددددات الس 

دددددددددددددددددائدة فدددددددددددددددددي املجتمدددددددددددددددددع    ؛املختلفدددددددددددددددددة وتعزيدددددددددددددددددزه وفدددددددددددددددددق القددددددددددددددددديم الس 
 
دددددددددددددددددد  وال  زاهدددددددددددددددددة و غي هدددددددددددددددددا كاألماندددددددددددددددددة و الص 

ز هدددددددددددددددد ه مددددددددددددددددن القدددددددددددددددديم الحميدددددددددددددددددة  . ددددددددددددددددا يمدددددددددددددددددي   وتنظيًمددددددددددددددددا  ولعدددددددددددددددد   مم 
ً
هددددددددددددددددا جدددددددددددددددداءت أك دددددددددددددددد  تفصدددددددددددددددديال القواعددددددددددددددددد أف 

دددددددددددددددددق  ددددددددددددددددد جراءات الوقايدددددددددددددددددة  وتددددددددددددددددددقيًقا
 
دددددددددددددددددق  املسددددددددددددددددداءالت، مدددددددددددددددددن غي هدددددددددددددددددا فيمدددددددددددددددددا يتعل

 
 و عدددددددددددددددددالوة علدددددددددددددددددى مدددددددددددددددددا يتعل

بددددددددددددددة علددددددددددددددى عدددددددددددددددم االا
 
ددددددددددددددات البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددي  . لددددددددددددددلجددددددددددددددزاءات املت ت فقددددددددددددددد جدددددددددددددداءت هدددددددددددددد ه  أخددددددددددددددديً ا ودتزام  أخالقي 

مددددددددددددددددددددددة أل 
 
ممالقواعددددددددددددددددددددددد املنظ ددددددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددددددمي  الرتقدددددددددددددددددددددداء  الجامعددددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددي مجددددددددددددددددددددددال البحددددددددددددددددددددددث ؛ ل خالقي 

شددددددددددددددددددددددددر العلدددددددددددددددددددددددددمي  ألفضدددددددددددددددددددددددد  القواعددددددددددددددددددددددددد و موافقددددددددددددددددددددددددة إجددددددددددددددددددددددددراءات البحددددددددددددددددددددددددث و ، و العلدددددددددددددددددددددددددمي  
 
املمارسددددددددددددددددددددددددات  الن

بعدددددددددددددددددة عامل دددددددددددددددددا املت  دة املعدددددددددددددددددالم لحزمدددددددددددددددددة القواعدددددددددددددددددد و ، وي  ات و تقدددددددددددددددددديم رؤيدددددددددددددددددة محدددددددددددددددددد  دددددددددددددددددلوكي  املمارسدددددددددددددددددات  الس 

دددددددددددددددع االلددددددددددددددددتزام  هدددددددددددددددا مدددددددددددددددن  و
 
،  جميدددددددددددددددع العددددددددددددددداملين فدددددددددددددددي مجدددددددددددددددال البحدددددددددددددددث العلددددددددددددددددمي   الجامعدددددددددددددددةاإلجدددددددددددددددراءات املتوق
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ملددددددددددددددددا  هدددددددددددددددا وفًقددددددددددددددداتراجدددددددددددددددع مواد   ثدددددددددددددددم  ، ئحدددددددددددددددة خدددددددددددددددالل ثدددددددددددددددالث سدددددددددددددددنوات مدددددددددددددددن اعتمادهدددددددددددددددا و سدددددددددددددددتطبق هددددددددددددددد ه الال

 .الباحثين   من  رورات تواجه الجامعة و يستجد  
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 ات البحث العلمي  مة ألخالقي  القواعد املنظ

                                                           
 /93230418https://uqu.edu.sa/page/arة  املن  البحثي   ا ط الخاص  الر   –القرى  أم  لكت ون  لجامعة املوقع اإل4

ة األولى عريفات املاد 
 
 : الت

الية   . ة أمدددامدددددددددددد ادددددددددحاملو    املعان  –أينما وردت في ه ه القواعد  –يقصد  الكلمات الت 

  . : جامعة أم  القرى  الجامعة .1

ددددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددددمي   .2 مددددددددددددددددددددة ألخالقي 
 
ياسددددددددددددددددددددات و : القواعددددددددددددددددددددد و القواعددددددددددددددددددددد املنظ ددددددددددددددددددددة الحاكمددددددددددددددددددددة اإل  الس  نظيمي  جددددددددددددددددددددراءات الت 

ات البحث العلدمي   جامعة أم  القرى   . ألخالقي 

دددددددددددددددددددددتي تحكدددددددددددددددددددددم  .3
 
ة ال دددددددددددددددددددددلوكي  : مجموعددددددددددددددددددددة املبدددددددددددددددددددددادئ والقدددددددددددددددددددديم واإلجدددددددددددددددددددددراءات واملمارسددددددددددددددددددددات الس  ددددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددمي  أخالقي 

لددددددددددددددددوائ  
 
ة، ومددددددددددددددددن األنظمددددددددددددددددة وال ددددددددددددددددر عة اإلسددددددددددددددددالمي 

 
، وتسددددددددددددددددتق  أحكام ددددددددددددددددا مددددددددددددددددن الش جميددددددددددددددددع العدددددددددددددددداملين فددددددددددددددددي البحددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددمي 

دتي ال ت ال  ا
 
ة ال ولي  ة والد  ة واإلقليمي  ة واألعرا  الوطني  ةالقانوني  ر عة اإلسالمي 

 
 . لش

ي حقددددددددددددددائق مسددددددددددددددألة أو مشددددددددددددددكلة  .4 ددددددددددددددة يقددددددددددددددوم  هددددددددددددددا  احددددددددددددددث أو أكددددددددددددددد  ، مددددددددددددددن أجدددددددددددددد  تق دددددددددددددد   : هددددددددددددددو عمليددددددددددددددة فكري  البحددددددددددددددث العلدددددددددددددددمي 

سددددددددددددددددددددم   
 
نددددددددددددددددددددة ت   ؛ ( مو ددددددددددددددددددددوع البحددددددددددددددددددددث معي 

 
ددددددددددددددددددددة ممنهجددددددددددددددددددددة  وذلدددددددددددددددددددد   ات (؛  مددددددددددددددددددددنه  البحددددددددددددددددددددث وأدواتدددددددددددددددددددده بدددددددددددددددددددداع طريقددددددددددددددددددددة علمي 

عميم على مشاك  مماثلة  . للوصول إلى حلول أو نتائ  صالحة للت 

ددددددددددددددددددام  لطبيعددددددددددددددددددة املشددددددددددددددددددكلة املقدددددددددددددددددددت ح البحددددددددددددددددددد ي   .5
 
وصددددددددددددددددددي  العلدددددددددددددددددددمي  وامل ه ددددددددددددددددددي  الش تهددددددددددددددددددا واألهدددددددددددددددددددا  املو ددددددددددددددددددوعة  : الت  ي  ، وأهم 

 ددددددددددددددددددددددا
 
ددددددددددددددددددددددة لحل

 
نه مددددددددددددددددددددددن الكددددددددددددددددددددددوادر ال شددددددددددددددددددددددرية املؤهل نفيدددددددددددددددددددددد ،  ، ومددددددددددددددددددددددا يتضددددددددددددددددددددددم  مددددددددددددددددددددددد ي  للت  ، وطددددددددددددددددددددددر  العمدددددددددددددددددددددد ، والجدددددددددددددددددددددددول الز 

ددددددددددددددددددة؛ لتنفيدددددددددددددددددد  امل زمددددددددددددددددددة وتكلفتهددددددددددددددددددا املالي 
 
ددددددددددددددددددة واإلمكانددددددددددددددددددات واالحتياجددددددددددددددددددات الال ددددددددددددددددددة تو ددددددددددددددددددد  كيفي  عم، وآلي  م للددددددددددددددددددد  قدددددددددددددددددددت ح املقددددددددددددددددددد 

 4االستفادة من نتائ  وم رجات ه ا البحث، والج ات املستفيدة منه.

دددددددددددددددة للبحدددددددددددددددث، املشدددددددددددددددروع البحدددددددددددددددد .6 هائي  ددددددددددددددديغة ال   : الص   لدددددددددددددددا ي 
 
ى الجامعدددددددددددددددة أو أي ج دددددددددددددددة أخدددددددددددددددرى تمويلددددددددددددددده ودعمددددددددددددددده وفدددددددددددددددق  ي تتدددددددددددددددول

نة النتائ  الدتي خل  إليها  ة، واملتضم  نظيمي   البحث.القواعد الت 

ددددددددددددددة: فريددددددددددددددق  حددددددددددددددد ي  يضددددددددددددددم  عددددددددددددددددً  املجموعددددددددددددددة .7 د  االبحثي  دددددددددددددد  محددددددددددددددد  دددددددددددددددر   ذوي الخدددددددددددددددب ة فددددددددددددددي ت ص 
مددددددددددددددن أعضدددددددددددددداء هيئددددددددددددددة الت 

صات يين والخب اء. و هم، و شم  الباحثين ومساعدي أو عدة ت ص  راسات العليا والفن 
ب الد 

 
 طال

ة: مجموعة الحقو  ا .8 ة الفكري  دتي تحدمي اإلنتاج الفكري  واإل امللكي 
 
، وتنقسم إلى:ي  اإل دا ل    نسان  

 ، والحقو  املجاورة. ▪
 
ة: حق  املؤل    الت  الحقو  األد ي 

 
  . روحات(حقيق، الحواش ي، الش

مدددددددددددددددددددددددددددددداذج  ▪ سددددددددددددددددددددددددددددددوم والن  ددددددددددددددددددددددددددددددة، والر  جاري 
ة: وتشددددددددددددددددددددددددددددددم :  ددددددددددددددددددددددددددددددراءات االخدددددددددددددددددددددددددددددددت اع، والعالمددددددددددددددددددددددددددددددات الت  ددددددددددددددددددددددددددددددناعي  الحقددددددددددددددددددددددددددددددو  الص 

رات 
 
ة املتكاملة، واملؤش وائر اإللكت وني  ة والد  ناعي  .الص  بات   ع الن  نو  ة، والت   الجغرافي 

دددددددددددددددددة: اال .9 اهدددددددددددددددددة البحثي  دددددددددددددددددال ز  دددددددددددددددددة العلمي  دددددددددددددددددة، فدددددددددددددددددي لددددددددددددددددددتزام  دددددددددددددددددالقيم األخالقي  البحدددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددمي   مدددددددددددددددددا  عمليدددددددددددددددددةة، واملعدددددددددددددددددايي  امل ني 

ة.
 
ة ودق ة وموثوقي  ة  مصداقي  ة البحثي   يضمن إنجاز العملي 

البدددددددددددددددددداحثين أو مسدددددددددددددددددداعدي البدددددددددددددددددداحثين الباحددددددددددددددددددث: هددددددددددددددددددو القددددددددددددددددددائم  م ددددددددددددددددددام  البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي  وإجراءاتدددددددددددددددددده وأنشددددددددددددددددددطته. مددددددددددددددددددن  .10

 ال أوأوأعضاء عيئة التدر   ومن في حكم م 
 
بددددط
 
 ، أو املتعاقدين واملتعاونين مع م. ال

11.  ، لى اإلشدددددددددددددددرا  وإدارة الفريدددددددددددددددق البحدددددددددددددددد ي  ددددددددددددددد ي يتدددددددددددددددو 
 
ددددددددددددددددر  ، أو مدددددددددددددددن فدددددددددددددددي حكمددددددددددددددده، ال

ئي : عضدددددددددددددددو هيئدددددددددددددددة الت  الباحدددددددددددددددث الدددددددددددددددر 

  املجموعة املشاركة في البحث.
 
 ويمث

https://uqu.edu.sa/page/ar/93230418
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ددددددددددددددد ي يشدددددددددددددددت ا مدددددددددددددددع مجموعدددددددددددددددة مدددددددددددددددن البددددددددددددددداحثين؛ الباحدددددددددددددددث  .12
 
ددددددددددددددددر  ، أو مدددددددددددددددن فدددددددددددددددي حكمددددددددددددددده، ال

املشدددددددددددددددارا: عضدددددددددددددددو هيئدددددددددددددددة الت 

 إلنجاز  حث علمي  في مو وع ما.
 

ن علدددددددددددددددددددددى و يفدددددددددددددددددددددة مسددددددددددددددددددددداعد  احدددددددددددددددددددددث، أو طالددددددددددددددددددددد  دراسدددددددددددددددددددددات عليدددددددددددددددددددددا، أو طالددددددددددددددددددددد  املرحلددددددددددددددددددددددة  .13 مسددددددددددددددددددددداعد الباحدددددددددددددددددددددث: املعدددددددددددددددددددددي 

.  ي يشارا في إنجاز مشروع  ح ي 
 
ة ال  الجامعي 

ز  .14 ددددددددددددددد : عضدددددددددددددددو هيئدددددددددددددددة تددددددددددددددددر   ممددددددددددددددددي 
 
دددددددددددددددة، علددددددددددددددددد   اوخبددددددددددددددددي ، يقدددددددددددددددوم  تدددددددددددددددألي  كتددددددددددددددداب، منفدددددددددددددددردً املؤل أو مدددددددددددددددع مجموعدددددددددددددددة  حثي 

ة. ة جاد  م الكتاب إ افة علمي  قد   أن ي 

لدددددددددددددددددد   تقددددددددددددددددددديم خدددددددددددددددددددمات واستشدددددددددددددددددددارات  .15
 
ددددددددددددددددددددر  ، أو مددددددددددددددددددن فددددددددددددددددددي حكمدددددددددددددددددده، أو الخبددددددددددددددددددددي  املك

املستشددددددددددددددددددار: عضددددددددددددددددددو هيئددددددددددددددددددة الت 

ة.  علمي 

ددددددددددددددددر  ، أو الخ .16
دددددددددددددددم: عضدددددددددددددددو هيئددددددددددددددددة الت 

 
دددددددددددددددي، أو تقريددددددددددددددددر املحك

 
، أو مقدددددددددددددددددت ح  ح  لددددددددددددددد   فحدددددددددددددددد  إنتددددددددددددددداج علددددددددددددددددمي 

 
ك بددددددددددددددددي  الدددددددددددددددد ي ي 

.  أداء  ح ي 

راسددددددددددددددددددات  .17
ب الد 

 
ى اإلشددددددددددددددددددرا  العلدددددددددددددددددددمي  علددددددددددددددددددد  رسددددددددددددددددددائ  طددددددددددددددددددال

 
دددددددددددددددددد ي يتددددددددددددددددددول

 
دددددددددددددددددددر   ال

: عضددددددددددددددددددو هيئددددددددددددددددددة الت  املشددددددددددددددددددر  العلدددددددددددددددددددمي 

عومة. مة للب ام  املد  كتوراه املقد   العليا في مرحلدتي  املاجستي  والد 

ا، أم كتًبدددددددددددددددددم اد، أمكددددددددددددددددن أن تعمددددددددددددددددم عليددددددددددددددددده نتددددددددددددددددائ  البحددددددددددددددددث سددددددددددددددددواء أكدددددددددددددددددان مجموعددددددددددددددددة أفددددددددددددددددر مجتمددددددددددددددددع البحددددددددددددددددث: كدددددددددددددددد   مدددددددددددددددددا ي .18

 للمجال املو و ي  ملشكلة البحث. امبان ، وذل  طبًق 

ددددددددددددددددددة، أم  .19 نددددددددددددددددددة البحددددددددددددددددددث: اإلنسددددددددددددددددددان أو الحيددددددددددددددددددوان الخا ددددددددددددددددددع للبحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي  سددددددددددددددددددواًء عددددددددددددددددددن طريددددددددددددددددددق االسددددددددددددددددددتبانة العلمي  عي 

ي( وال ي املخددددددددددددددددددددددب   د  
 
أي، أم  دددددددددددددددددددددالفح   الط دددددددددددددددددددددة أو اسدددددددددددددددددددددتطالع الدددددددددددددددددددددر  ي 

 
تشدددددددددددددددددددددد ي  والعدددددددددددددددددددددالج بعدددددددددددددددددددددد أخددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددوافقتهم الخط

 ا على ذل  في حال البحوث على اإلنسان.موافقة من يمثل م قانونً 

ددددددددددددددددد .20 جدددددددددددددددددرى علدددددددددددددددددى اإلنسدددددددددددددددددان،  هدددددددددددددددددد  جمدددددددددددددددددع املعلومددددددددددددددددددات، البحدددددددددددددددددوث علدددددددددددددددددد  اإلنسدددددددددددددددددان: العملي 
 
ددددددددددددددددددتي ت

 
نندددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددة املق  ة البحثي 

تائ . ة والوصول للن  ات، للغراض العلمي   واختبار الفر ي 

ددددددددددددددددد .21 جدددددددددددددددددرى علدددددددددددددددددى الحيدددددددددددددددددوان؛  هدددددددددددددددددد  جمدددددددددددددددددع املعلومدددددددددددددددددات، البحدددددددددددددددددوث عددددددددددددددددددلى الحيدددددددددددددددددوان: العملي 
 
تدددددددددددددددددد  ت

 
نندددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددة املق  ة البحثي 

ة والوصول للنتائ . ات للغراض العلمي   واختبار الفر ي 

ددددددددددددددددددددددددددد ،  .22 ددددددددددددددددددددددددددرر االجتمددددددددددددددددددددددددددا ي  أو االقتصددددددددددددددددددددددددددادي  أو البيئ  ة أو الض  ة أو الجسدددددددددددددددددددددددددددي  فسددددددددددددددددددددددددددي  ددددددددددددددددددددددددددة: األ ددددددددددددددددددددددددددرار الن  املخدددددددددددددددددددددددددداطر البحثي 

لحقحتم  وقوعه امل
 
نة البحث والتد  ت تائ  غي  املرغوب فيها. على عي   األذى  هم، أو الن 

ددددددددددددددددددر  فيهددددددددددددددددددا  .23 ددددددددددددددددددد  شددددددددددددددددددد   ألفكددددددددددددددددددار أو كتا ددددددددددددددددددات أو اخت اعددددددددددددددددددات شددددددددددددددددددد   آخددددددددددددددددددر، والتص  ددددددددددددددددددة: ت ن  ددددددددددددددددددة الفكري  انتحددددددددددددددددددال امللكي 

إلدددددددددددددددى مصددددددددددددددددر هددددددددددددددد ه األفكدددددددددددددددار أو - الشدددددددددددددددك  العلددددددددددددددددمي  الصددددددددددددددددحي   –كمدددددددددددددددا لدددددددددددددددو كاندددددددددددددددت مدددددددددددددددن نتاجددددددددددددددده الخددددددددددددددداص  دون اإلشدددددددددددددددارة 

 5ا ات أو االخت اعات، سواء أكان ذل   قصد أم بغي  قصد. الكت

جدددددددددددددددارب  .24
دددددددددددددددق  ددددددددددددددد جراء الت 

 
، واملتعل دددددددددددددددع مدددددددددددددددن أي  مشدددددددددددددددروع  حدددددددددددددددد ي 

 
دددددددددددددددة: أقددددددددددددددد    دددددددددددددددرر متوق دددددددددددددددد األدنددددددددددددددد  مدددددددددددددددن املخددددددددددددددداطر البحثي  الح 

ة سواء على اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.  العلمي 

دددددددددددددددددة املن ثقدددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن تعددددددددددددددددد .25 ددددددددددددددددددتي القددددددددددددددددديم: مجموعدددددددددددددددددة املبدددددددددددددددددادئ واملعدددددددددددددددددايي  األخالقي 
 
اليم اإلسدددددددددددددددددالم ومدددددددددددددددددا يضدددددددددددددددددعه املجتمدددددددددددددددددع، وال

ه سلوا الباحثين أثناء إجرائهم البحوث.  توج 

ة .26 ات البحثي   : Research Ethics Committee (IRB) لجنة األخالقي 

 
 
 هددددددددددددددددددددي  الل

 
ددددددددددددددددددددجنددددددددددددددددددددة املحل دددددددددددددددددددد ةي  ددددددددددددددددددددألخالقي              ي ندددددددددددددددددددد   عليهددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددالقددددددددددددددددددددرى ال ة  جامعددددددددددددددددددددة أم  ات البحددددددددددددددددددددث علددددددددددددددددددددى املخلوقددددددددددددددددددددات الحي 

دددددددددددددددددنظدددددددددددددددددام أخال م دددددددددددددددددقي    ةمات البحدددددددددددددددددث علدددددددددددددددددى املخلوقدددددددددددددددددات الحي 
 
ظدددددددددددددددددام  ،  جندددددددددددددددددة املو دددددددددددددددددحة فدددددددددددددددددي الن  .   وإ دددددددددددددددددافة إلدددددددددددددددددى م دددددددددددددددددام الل



 
 

11 
 

 
 
ى الل

 
ددددددددددددددددة جنددددددددددددددددة فددددددددددددددددي جامعددددددددددددددددة أم  تتددددددددددددددددول قددددددددددددددددة  قضددددددددددددددددايا األمانددددددددددددددددة العلمي 

 
ددددددددددددددددوا ط واملعددددددددددددددددايي  املتعل ، ودراسددددددددددددددددة  القددددددددددددددددرى و ددددددددددددددددع الض 

ة  .  الحاالت، وتفسي  وتحديث مواد  وا ط األمانة العلمي 

فددددددددددددددق عليهددددددددددددددا مددددددددددددددن أجدددددددددددددد  احت ام ددددددددددددددا فددددددددددددددي اامليثددددددددددددددا : اتفاقيددددددددددددددة  .27 ة املت  ددددددددددددددمن املبددددددددددددددادئ والقواعددددددددددددددد األساسددددددددددددددي  لزمددددددددددددددة تتض  ددددددددددددددم  ة لعملي 

 . ةالبحثي  

ة.املساءالت: الت   .28 ات البحث العلدمي  واألمانة العلمي   حقيق في اإلخالل  ضوا ط وممارسات وأخالقي 

بة علد  االجزاءات .29
 
. إلخالل: العقوبات املت ت ات البحث العلمي  ة وأخالقي  ة الفكري   حقو  امللكي 

ددددددددددددددددد     .30
 
بصددددددددددددددددي : إعطددددددددددددددددداء الش يتدددددددددددددددده دون اسدددددددددددددددددتغالل  اأو مدددددددددددددددددن يمثلدددددددددددددددده قانوًنددددددددددددددددد املوافقددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددد الت  ( موافقتدددددددددددددددده  مطلدددددددددددددددددق حر 

 
 
 تددددددددددددددد  علدددددددددددددددى أو إكدددددددددددددددراه، بعدددددددددددددددد أن أدرا مدددددددددددددددا يطلددددددددددددددد  منددددددددددددددده، وأدرا أهددددددددددددددددا  البحدددددددددددددددث، واحتمددددددددددددددداالت الخطدددددددددددددددر فيددددددددددددددده، ومدددددددددددددددا يت

 . ( مرفق نموذج أ ت.  مشاركته من حقو  وواجبا

دددددددددددددددد .31  حدددددددددددددددداث الدددددددددددددددددتي تجددددددددددددددددرى فددددددددددددددددي  حدددددددددددددددداث فددددددددددددددددي مجددددددددددددددددال البيئددددددددددددددددة تلدددددددددددددددد  األ البحددددددددددددددددوث فددددددددددددددددي مجددددددددددددددددال البيئددددددددددددددددة: يقصددددددددددددددددد  األ ات أخالقي 

 
 
الدددددددددددددددددددددددد ي تعدددددددددددددددددددددددددي  فيدددددددددددددددددددددددده الكائندددددددددددددددددددددددددات  جتمددددددددددددددددددددددددا ي  ( واال  والبيولدددددددددددددددددددددددددو ي   والكيميددددددددددددددددددددددددا     أي الفيزيدددددددددددددددددددددددددا     بيددددددددددددددددددددددددد ي  املحدددددددددددددددددددددددديط الط

 الحي  
 
 الكائنات وبين املحيط والكائنات.فاع  داخ  املحيط وداخ  نظم الت   و، ة ة كاف

 

ات البحث العلمي   مة ألخالقي 
َ
انية: إطار تطبيق القواعد املنظ

 
ة الث  املاد 

 

ين بالبحث العلـمي  بالجامعة بما يلي:  يلـتزم جميع املعني 

ة املرتبطددددددددددددددددددة  البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي  فددددددددددددددددددي الجامعددددددددددددددددددة  والت   .1 سددددددددددددددددددي  ياسددددددددددددددددددات املؤس  لددددددددددددددددددوائ  والس 
 
ددددددددددددددددددالع علددددددددددددددددددد  األنظمددددددددددددددددددة وال

 
ددددددددددددددددددد االط قي 

  ها.

 لالئحدددددددددددددددددددددددة البحدددددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددددمي  مدددددددددددددددددددددددع مراعددددددددددددددددددددددداة  .2
ً
ددددددددددددددددددددددددة وفقدددددددددددددددددددددددا دددددددددددددددددددددددات واملمارسدددددددددددددددددددددددات الجي  االلددددددددددددددددددددددددتزام  معدددددددددددددددددددددددايي  األداء واألخالقي 

ات امل نية واألكاديمية عند إجراء  حو هم.  الضوا ط الشرعية واألخالقي 

دددددددددددددددة، و  .3 ددددددددددددددددتي  هدددددددددددددددد  إلددددددددددددددى تحقيدددددددددددددددق املندددددددددددددددافع العام 
 
دددددددددددددددة  مدددددددددددددددا دفدددددددددددددددع أو إجددددددددددددددراء البحدددددددددددددددوث ال يحقدددددددددددددددق  ت فيدددددددددددددد  األ دددددددددددددددرار املجتمعي 

 مجتمع.للخي  ال

دددددددددددددددددددة أم  أكدددددددددددددددددددان اإلفصدددددددددددددددددداح عدددددددددددددددددددن وجدددددددددددددددددددود ج دددددددددددددددددددات داعمددددددددددددددددددة للبحدددددددددددددددددددث سدددددددددددددددددددواء .4  منددددددددددددددددددافع مباشدددددددددددددددددددرة أم غددددددددددددددددددددي  مباشدددددددددددددددددددرة داخلي 

ة، مث   ي، أو توفي  املواد  : خارجي 
 
عم املال عاية، أو الد   ، أو غي ها. الر 

ددددددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددددددمي  علددددددددددددددددددددددد  اإلفصدددددددددددددددددددددداح عددددددددددددددددددددددن أي  تضددددددددددددددددددددددارب للمصددددددددددددددددددددددالح املنصددددددددددددددددددددددوص عليهددددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددددي: م  .5 نظددددددددددددددددددددددام أخالقي 

ة، أو أي  لوائ  أخرى. نفي ي  ةم والئحته الت   الكائنات الحي 

ددددددددددددددددددمسددددددددددددددددددم   يلدددددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددددداحثون  دددددددددددددددددد كر .6 ، وااللتددددددددددددددددددزام  دددددددددددددددددد كر اسددددددددددددددددددم الجامعددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددي  ة فددددددددددددددددددي جامعددددددددددددددددددة أم  القددددددددددددددددددرى يا هم الو يفي 

دددددددددددد
 
دددددددددددده أو جددددددددددددزء مندددددددددددده دتي تجددددددددددددرى  ددددددددددددمن إطارهددددددددددددا ، وذلدددددددددددد  لكدددددددددددد   الددددددددددددة البحددددددددددددوث كاف

 
جددددددددددددري كل

ً
 خددددددددددددالل فتدددددددددددد ة انضددددددددددددمام   حددددددددددددث أ

 مباشر من الجامعة. القرى وإن لم يكن هناا دعم مالي   ة الباحث لجامعة أم  تبعي  

دددددددددددددة، مدددددددددددددع  دددددددددددددرورة إعدددددددددددددالم  .7 ة فدددددددددددددي حدددددددددددددال طلددددددددددددد  تمويددددددددددددد   للبحدددددددددددددث مدددددددددددددن ج دددددددددددددات خارجي 
دددددددددددددروري  صددددددددددددداري  الض 

الحصدددددددددددددول علدددددددددددددد  الت 

 الجامعة   ل .
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ات البحث العلمي   مة ألخالقي 
 
الثة: القيم املنظ

 
ة الث  املاد 

ين اإلسالم   الا .1  .ه مبادئ و  لتزام  تعاليم الد 

ة. .2 اهة العلمي   األمانة وال ز 

ة واملساءلة. .3 فافي 
 
 الش

ة. .4  املو وعي 

ة. .5
 
 الدق

ر   .6 ة.الس  ة والخصوصي   ي 

ة. .7  املسؤولي 

 العدالة واملساواة  ين جميع األطرا  العاملة في البحث. .8
 

ابعة:  ة الر   لتزامات الجامعةااملاد 

 

ســــــــــــباعتبارهــــــــــــا م  تعتمــــــــــــد الجامعــــــــــــة  فــــــــــــو  س 
 
ــــــــــــة علـــــــــــــ  الجمــــــــــــع بــــــــــــين الت ز املعرفــــــــــــي   مــــــــــــع ة علمي  مـــــــــــــي 

 
ـبــــــــــــدا  والت ق فــــــــــــي ا

ـــــــــــــــــــامية  واـســـــــــــــــــــ ام فـــــــــــــــــــي تطـــــــــــــــــــوير املجتمـــــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل  ـــــــــــــــــــمان  ة الس  املحافظـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــيم اـســـــــــــــــــــالمي 

ول ــــــــــــــــــة ل دمــــــــــــــــــة املجتمــــــــــــــــــع املحلـــــــــــــــــــ   والــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــال للمعرفــــــــــــــــــة البحثي  ن عل  ــــــــــــــــــا االســــــــــــــــــتلدام األمثــــــــــــــــــج والفع  ي  ويتعــــــــــــــــــي 

الية:يام بذلك االللق
 
 لتزامات الت

 
ً
ال  لتزامات الجامعة نحو الباحثين:ا: أو 

يا .1 ي الس  ةستبد   مة، واملعايي  املتعلقة  األمانة العلمي 
 
لوائ  املحك

 
 ات الوا دحة، وإعداد ال

دددددددددددددددددد .2         دير الجامعددددددددددددددددددة  قددددددددددددددددددرار مددددددددددددددددددن معددددددددددددددددددالي مدددددددددددددددددد  الجامعددددددددددددددددددة تصدددددددددددددددددددر العلمددددددددددددددددددي    ات البحددددددددددددددددددثتشددددددددددددددددددكي  لجنددددددددددددددددددة دائمددددددددددددددددددة  ألخالقي 

 و  ، ة عامين ( ملد    
 
 : اليحو الت  على الن    تشك

  . ( ا  رئيًس  راسات العليا والبحث العلمي  وكي  الجامعة للد  

 .(  اعضوً    املجل  العلمي   أمين

 . ( ا  عضوً  عميد البحث العلمي  

  . ا(راسات العليا  عضوً عميد الد  

 صص عضو من الت  
 
 . ( رجال أو نساء   الجامعة ة رعي  ات الش

 عضو من الت  
 
 . ( رجال أو نساء ة   غوي   صصات الل

 .(  رجال أو نساء ة   صصات العلمي  عضو من الت  

 . ( رجال أو نساء  ة ي  ح   صصات الص  عضو من الت  

 عضو من الت  
 
 . ( رجال أو نساء  ة جتماعي  اال  ة واإلداري   ة و  وي   صصات الت

 . من أعضاء املجل  العلمي  ين عضو 

  .   رجال أو نساء(  البحث العلمي   اهتماماتدر   من له أعضاء هيئة الت  ن مين عضو 

 
 
 . جنة (سكرتي    أمين لل
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  م ام    .3
 
 :جنة ما يلي الل

ات ال تفسي  وتحديث مواد   -أ ة وأخالقي   . ابحث العلمي  عموًم  وا ط األمانة العلمي 

ددددددددددددددددددد -ب
 
و شدددددددددددددددددددم  ذلددددددددددددددددددد  واليقتصدددددددددددددددددددر علدددددددددددددددددددى:  بدددددددددددددددددددات والبيئدددددددددددددددددددة ، خي   ددددددددددددددددددد جراء أي  حدددددددددددددددددددث علدددددددددددددددددددى اإلنسدددددددددددددددددددان والحيدددددددددددددددددددوان والن  الت

دددددددددددددددد ددددددددددددددددشددددددددددددددددروط األ حدددددددددددددددداث التددددددددددددددددي تسددددددددددددددددتلزم أخدددددددددددددددد  موافقددددددددددددددددة لجددددددددددددددددان األخالقي  ددددددددددددددددات البحثي  قددددددددددددددددديم ة الت  ة قبدددددددددددددددد  البدددددددددددددددددء  هددددددددددددددددا ، آلي 

 . والقبول واملتابعة ، إعداد استمارات ونماذج القبول 

حكيم. -ج  تحديد معايي  و وا ط الت 

دددددددددددددددد -د دددددددددددددددمتابعدددددددددددددددة  وقائي  دددددددددددددددة دوري  ددددددددددددددددة لجواندددددددددددددددد  األخالقي   ات البحثي 
 
ددددددددددددددددز ة وال  ة لل حددددددددددددددداث التددددددددددددددددي تمدددددددددددددددت املوافقددددددددددددددددة علددددددددددددددددى اهدددددددددددددددة العلمي 

 إجرائها مسبًق 
 
 أكد من سالمة املشاركين في األ حاث واملبحوثين.للت   ؛ جنة ا من قب  الل

قة  اإل  -ه
 
ة، وإصدار القرارات بشأفها.الل  األ خدراسة الحاالت املتعل  مانة العلمي 

لدددددددددددددددددة لتحكددددددددددددددددد ؛فدددددددددددددددددي املرفقدددددددددددددددددات ( ة تددددددددددددددددداملث   مددددددددددددددددداذج الن   وفدددددددددددددددددق ي سياسدددددددددددددددددة تحكددددددددددددددددديم وا ددددددددددددددددددحة معلندددددددددددددددددة  تبدددددددددددددددددد    .4 يم البحدددددددددددددددددوث املمو 

مددددددددددددددددن مددددددددددددددددوارد الجامعددددددددددددددددة، قائمددددددددددددددددة علددددددددددددددددى العدددددددددددددددددل، واإلنصددددددددددددددددا ، وحفدددددددددددددددد  حقددددددددددددددددو  البدددددددددددددددداحثين فددددددددددددددددي االعدددددددددددددددددت اض املو ددددددددددددددددو ي  

حكيم.  على نتائ  الت 

ددددددددددددددددددددة،  .5 ددددددددددددددددددددة الفكري  قددددددددددددددددددددة  امللكي 
 
ددددددددددددددددددددة املتعل نظيمي  ددددددددددددددددددددة، واإلجددددددددددددددددددددراءات الت  ن املعددددددددددددددددددددايي  األخالقي  إعددددددددددددددددددددداد ميثددددددددددددددددددددا  أخالقددددددددددددددددددددي  يتضددددددددددددددددددددم 

 الباحثين  ما ورد فيه.وإلزام 

ددددددددددددددددددد .6 قا دددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددد  األعمدددددددددددددددددددال البحثي  وامتيازا هددددددددددددددددددددا . الجامعدددددددددددددددددددة  ة؛ للمحافظددددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددد  حقددددددددددددددددددددو  و دددددددددددددددددددع  ندددددددددددددددددددود للمتابعددددددددددددددددددددة والر 

ة.  فيما يتعلق   تاحة ونشر األعمال األكاديمي 

ددددددددددددددددددددددددة لإلجددددددددددددددددددددددددراءات  .7 دددددددددددددددددددددددددقيق فددددددددددددددددددددددددي جددددددددددددددددددددددددودة البحددددددددددددددددددددددددوث، وفحدددددددددددددددددددددددد  املمارسددددددددددددددددددددددددات األخالقي  الزمددددددددددددددددددددددددة للت 
 
و ددددددددددددددددددددددددع اإلجددددددددددددددددددددددددراءات ال

ة املت    بعة.البحثي 

، وتعميم دددددددددددددددددددا علدددددددددددددددددددد  جميدددددددددددددددددددع الج دددددددددددددددددددات ذ .8 مددددددددددددددددددداذج فدددددددددددددددددددي موقدددددددددددددددددددع الجامعدددددددددددددددددددة اإللكت ونددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددوائ  والن 
 
ات العالقدددددددددددددددددددة، نشدددددددددددددددددددر ال

 الوتعري  الباحثين و 
 
بددددط
 
 . ها ال

ددددددددددددددددددة دون  .9 ددددددددددددددددددة واملعنوي  ي  زين، وتقددددددددددددددددددديم الحددددددددددددددددددوافز املاد  ي الدددددددددددددددددددب ام  والبحددددددددددددددددددوث املبتكددددددددددددددددددرة، وتشدددددددددددددددددددجيع البدددددددددددددددددداحثين املتمدددددددددددددددددددي  تبددددددددددددددددددد  

ميديز  ين الباحثي لون أو الجن .الت 
 
ين أو العر  أو ال  ن علد  أسا  الد 

ة مددددددددددددددددددن  .10 ات واملرافددددددددددددددددددق والخدددددددددددددددددددمات للبدددددددددددددددددداحثين، وتشدددددددددددددددددددجيع م للحصددددددددددددددددددول علددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددوارد إ ددددددددددددددددددافي 
تددددددددددددددددددوفي  املددددددددددددددددددوارد واملعددددددددددددددددددد 

ة. عودي  ة الس  لوائ  املعمول  ها في اململكة العربي 
 
ة في إطار األنظمة وال موي  الخارجي 

 مصادر الت 

د إتاحدددددددددددددة الفرصدددددددددددددة لكددددددددددددد   مدددددددددددددن يه .11 راسدددددددددددددات  دددددددددددددمن إطدددددددددددددار زمدددددددددددددد ي  محدددددددددددددد 
ددددددددددددده البحدددددددددددددث؛ لالطدددددددددددددالع علدددددددددددددد  نتدددددددددددددائ  البحدددددددددددددوث والد  م 

 ، أو ي     حقو  املشاركين في البحوث. مصلحتها  و البالدمسؤولة، وبما ال يم   أمن وبطريقة 

، أو فدددددددددددددددددددددي شدددددددددددددددددددددروط تدددددددددددددددددددددوفي  املدددددددددددددددددددددن ، مدددددددددددددددددددددع تحديدددددددددددددددددددددد مكافدددددددددددددددددددددأة البددددددددددددددددددددداحثين واملشددددددددددددددددددددداركين فدددددددددددددددددددددي عقدددددددددددددددددددددد املشدددددددددددددددددددددروع البحدددددددددددددددددددددد ي    .12

قة بعد اإلنفا .جراءات اإل 
 
ة املتعل سمي   الر 

مويددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددددود العقدددددددددددددددددددد أو املنحدددددددددددددددددددة، وفدددددددددددددددددددي أوجددددددددددددددددددده  .13 الزمدددددددددددددددددددة؛ لضدددددددددددددددددددمان إنفدددددددددددددددددددا  الت 
 
 ددددددددددددددددددداذ الجامعدددددددددددددددددددة لإلجدددددددددددددددددددراءات ال

 
ات

ددددددددددددددت إجازتدددددددددددددده، مددددددددددددددع إتاحددددددددددددددة الفرصددددددددددددددة للبدددددددددددددداحثين فددددددددددددددي تعدددددددددددددددي  بعدددددددددددددد  البنددددددددددددددود،  دددددددددددددد ي تم 
 
دة فددددددددددددددي املقدددددددددددددددت ح ال اإلنفددددددددددددددا  املحددددددددددددددد 

فددددددددددددددددق ومصدددددددددددددددلحة البحددددددددددددددددث، وذلددددددددددددددد  بعددددددددددددددددد الرجددددددددددددددددوع لددددددددددددددددة   مدددددددددددددددا يت  ، أو موافقدددددددددددددددة الج ددددددددددددددددة املمو  إلدددددددددددددددى عمددددددددددددددددادة البحدددددددددددددددث العلدددددددددددددددددمي 

.  للمشروع البح ي 

إلدددددددددددددددددددزام الجامعدددددددددددددددددددة الفريدددددددددددددددددددق البحدددددددددددددددددددد ي   الحصدددددددددددددددددددول علدددددددددددددددددددد  املوافقدددددددددددددددددددة املطلوبدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددن الج دددددددددددددددددددات ذات العالقدددددددددددددددددددة؛ لشدددددددددددددددددددراء  .14

ددددددددددددددددة األج ددددددددددددددددزة للجامعددددددددددددددددة  ددددددددددددددددة للمشددددددددددددددددروع، وإ ددددددددددددددددال  الجامعددددددددددددددددة عددددددددددددددددن ذلدددددددددددددددد  علددددددددددددددددى أن تددددددددددددددددؤول ملكي  ات واألج ددددددددددددددددزة البحثي  املعددددددددددددددددد 

عاقد على غدي  ذل .بعد   انتهاء املشروع، ما لم ين   في الت 



 

14 
 

                                                           
 رابط الالئحة التّنفيذّية: 6

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/bylaw.pdf 

ددددددددددددددددد إلدددددددددددددددددزام الجامعدددددددددددددددددة الفريدددددددددددددددددق البح دددددددددددددددددي   .15 ددددددددددددددددد ضدددددددددددددددددرورة الحصدددددددددددددددددول علدددددددددددددددددى موافقدددددددددددددددددة خطي  دددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن لجندددددددددددددددددة األخالقي  ة ات البحثي 

 بات.القرى قب  البدء في إجراء أي  حث سواء على اإلنسان أو الحيوان أو الن    جامعة أم  

دددددددددددددة مشدددددددددددددت كة مدددددددددددددع زمالئهدددددددددددددم البددددددددددددداحثين فدددددددددددددي الجامعدددددددددددددة أو فدددددددددددددي غي  تشددددددددددددددجيع البددددددددددددداحثين علدددددددددددددى إجدددددددددددددراء مشدددددددددددددار  .16 هدددددددددددددا مدددددددددددددن ع  حثي 

دددددددددددددددددددددددة أو اإل ي 
 
سدددددددددددددددددددددددات املحل ددددددددددددددددددددددداملؤس  ددددددددددددددددددددددد ة أوقليمي  صدددددددددددددددددددددددات املختلفدددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددي  ةالعاملي  ، وتعزيدددددددددددددددددددددددز املشددددددددددددددددددددددداركة  دددددددددددددددددددددددين ذوي الت  ص 

عة. ة املتنو   املجاالت البحثي 

 :
ً
 لتزامات الجامعة نحو املجتمع:اثانيا

ددددددددددددددددددددة لل هددددددددددددددددددددوض  ددددددددددددددددددددالعلم واملجتمددددددددددددددددددددع وذلدددددددددددددددددددد  عددددددددددددددددددددن طريق:العمدددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددى و ددددددددددددددددددددع  .1 ددددددددددددددددددددة اإل داعي  تشدددددددددددددددددددددجيع البحددددددددددددددددددددوث العلمي 

دددددددددددددددددددددددات دعدددددددددددددددددددددددم البحدددددددددددددددددددددددوث وتمويل دددددددددددددددددددددددا،  دددددددددددددددددددددددة، و القواعدددددددددددددددددددددددد الحاكمدددددددددددددددددددددددة آللي              االعددددددددددددددددددددددددت ا   حقدددددددددددددددددددددددو  جميدددددددددددددددددددددددع األطدددددددددددددددددددددددرا  املعني 

وز ددددددددددددددددع العدددددددددددددددادل ملددددددددددددددددردود البحددددددددددددددددوث و تشددددددددددددددددجيع الحصددددددددددددددددول علددددددددددددددددى فوائددددددددددددددددد مدددددددددددددددن البحددددددددددددددددوث، و  والعائدددددددددددددددددات مددددددددددددددددن  ددددددددددددددددمان الت 

دددددددددددددددددددددة،  فع علدددددددددددددددددددددى جميدددددددددددددددددددددع األطدددددددددددددددددددددرا  و االخت اعدددددددددددددددددددددات واألعمدددددددددددددددددددددال اإل داعي  دددددددددددددددددددددة  مدددددددددددددددددددددا يعدددددددددددددددددددددود  دددددددددددددددددددددالن  دددددددددددددددددددددة الفكري  حمايدددددددددددددددددددددة امللكي 

ة.   املعني 

ة  .2 ة وأهدددددددددددددددددددددددددداف ا اإلسدددددددددددددددددددددددددت اتيجي  دددددددددددددددددددددددددعودي  دددددددددددددددددددددددددة الس  ددددددددددددددددددددددددددتي تلدددددددددددددددددددددددددد ي  احتيددددددددددددددددددددددددداج اململكدددددددددددددددددددددددددة العربي 
 
كددددددددددددددددددددددددد ا  و، إجدددددددددددددددددددددددددراء البحدددددددددددددددددددددددددوث ال

 
 
 ة.ولي  الد  و ة اإلقليمي   ة وبات املحلي  املتطل

يً ن زويدددددددددددددددد املجتمدددددددددددددددع  املعلومدددددددددددددددات، وت .3   تعدددددددددددددددد 
 
علدددددددددددددددد  حقدددددددددددددددو  العمدددددددددددددددالء أو املشددددددددددددددداركين فدددددددددددددددي ،  اتدددددددددددددددائ  البحدددددددددددددددوث  مدددددددددددددددا ال يشدددددددددددددددك

 البحث.

: : إلتزامات الجامعة نحو بيئة البحث العلمي 
ً
 ثالثا

  املعدددددددددددددددددددددددايي  املقدددددددددددددددددددددددر  تلددددددددددددددددددددددددتزم الجامعدددددددددددددددددددددددة   .1
 
دددددددددددددددددددددددرة  األنظمدددددددددددددددددددددددة املحل دددددددددددددددددددددددة والد  ي   تطبيدددددددددددددددددددددددق القواعدددددددددددددددددددددددد ال سددددددددددددددددددددددديما االلددددددددددددددددددددددددتزام و ة ولي 

ددددددددددددددد دددددددددددددددةم نظدددددددددددددددام أخالقي  نفي ي  دددددددددددددددة والئحتددددددددددددددده الت  دددددددددددددددات البحدددددددددددددددث علدددددددددددددددد  املخلوقدددددددددددددددات الحي  ات البحدددددددددددددددث الدددددددددددددددواردة فدددددددددددددددي نظدددددددددددددددام أخالقي 

دددددددددددددددددددددددددة م ( وتددددددددددددددددددددددددداري  321دتي تمدددددددددددددددددددددددددت املوافقدددددددددددددددددددددددددة عليددددددددددددددددددددددددده  قدددددددددددددددددددددددددرار مجلددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددوزراء رقدددددددددددددددددددددددددم  لدددددددددددددددددددددددددا علدددددددددددددددددددددددددى املخلوقدددددددددددددددددددددددددات الحي 

ددددددددددددددددددددددددددددات الح1431 9 13 جنددددددددددددددددددددددددددددة الوطنيددددددددددددددددددددددددددددة للخالقي 
 
دددددددددددددددددددددددددددددتي و ددددددددددددددددددددددددددددعتها الل

 
ددددددددددددددددددددددددددددة ال نفي ي  ددددددددددددددددددددددددددددة ه والئدددددددددددددددددددددددددددددحته الت  ي  ب 

 
ددددددددددددددددددددددددددددة والط يوي 

ابعددددددددددددددددددددددة ملدينددددددددددددددددددددددة امللدددددددددددددددددددددد  عبددددددددددددددددددددددد العزيددددددددددددددددددددددز للعلددددددددددددددددددددددوم والت   ( وتدددددددددددددددددددددداري  59للمرسددددددددددددددددددددددوم امللكدددددددددددددددددددددد   رقددددددددددددددددددددددم  م  اة اسددددددددددددددددددددددتنادً نيددددددددددددددددددددددقالت 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددام  رقددددددددددددددددددددددددددددددددددم  1431 9 14 سددددددددددددددددددددددددددددددددددبة للبحددددددددددددددددددددددددددددددددددوث علددددددددددددددددددددددددددددددددددى 1422 5 18( وتدددددددددددددددددددددددددددددددددداري  9512ب  7ه واألمدددددددددددددددددددددددددددددددددددر الس 
 
ه.  الن

 6ال شر والحيوانات.

دددددددددددددددددد .2 ة والس  دددددددددددددددددددح  دددددددددددددددددددالمة امل نتلدددددددددددددددددددتزم الجامعددددددددددددددددددة  أحكددددددددددددددددددام الص 
 
ة وفددددددددددددددددددق الش ددددددددددددددددددعودي  ددددددددددددددددددة الس  بعددددددددددددددددددة  اململكددددددددددددددددددة العربي  دددددددددددددددددددة املت  روط ي 

 الية:الت  

در   و الباحثين امل ةاالهتمام  حماية صدح   -أ
 الشاركين وأعضاء هيئة الت 

 
بددددط
 
  ال

 
 و سالمتهم . فينواملو 

  مان توفي   يئة عم  آمنة لجميع املشاركين والعاملين  البحث.  -ب

ددددددددددددددددددددد -ج ددددددددددددددددددددد المة وتقدددددددددددددددددددددديم معلومدددددددددددددددددددددات بشدددددددددددددددددددددأن الس  ددددددددددددددددددددددر   ي  دح  املخددددددددددددددددددددداطر الص 
ة للبددددددددددددددددددددداحثين املشددددددددددددددددددددداركين وأعضددددددددددددددددددددداء هيئدددددددددددددددددددددة الت 

 الو 
 
بددددط
 
 . ال

ة و تددددددددددددددديتحديدددددددددددددددد املخددددددددددددددداطر ال -د ددددددددددددددددح  د الص  ددددددددددددددد  هدددددددددددددددد    المة، والس 
 
ددددددددددددددددر   والال حدددددددددددددددث

دددددددددددددددبددددددددددددددداحثين وأعضددددددددددددددداء هيئدددددددددددددددة الت 
 
ب علدددددددددددددددد  ط
 
ال

دددددددددددددد ددددددددددددددة  تدددددددددددددددا ي  الس  ددددددددددددددة الدددددددددددددددالمة مددددددددددددددن املخدددددددددددددداطر البتقددددددددددددددديم تقددددددددددددددارير بشددددددددددددددأفها، كمددددددددددددددا يجدددددددددددددد  تقددددددددددددددديم املعلومدددددددددددددددات الخاص  دتي يئي 

 
 
 واملجاورين له. ة املوجودين  الحرم الجام ي  قد تنجم عن مشروع معين لكاف
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  -ه
 
 دددددددددددددددددداذ اإلجددددددددددددددددددراءات واالحتياطددددددددددددددددددات الال

 
معددددددددددددددددددة، وكدددددددددددددددددد ا إذا كددددددددددددددددددان املشددددددددددددددددددروع زمددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددي جميددددددددددددددددددع معامدددددددددددددددددد  وم تدددددددددددددددددددب ات الجاات

د البيئدددددددددددددددددة، أو املجتمدددددددددددددددددع، أو  الجامعدددددددددددددددددة؛ لضدددددددددددددددددمان أن  املخددددددددددددددددداطر الدددددددددددددددددعدددددددددددددددددن مقدددددددددددددددددر   ابعيدددددددددددددددددًد  اندددددددددددددددددات ال شدددددددددددددددددر، أو الحيو دتي  هدددددددددددددددددد 

 . ا من الحدود املقبولة عاملي  

ددددددددددددددددالمة للحيدددددددددددددددداء، وحمايددددددددددددددددة البيئددددددددددددددددة وا -و الزمددددددددددددددددة لتددددددددددددددددوفي  املسددددددددددددددددتوى املطلددددددددددددددددوب مددددددددددددددددن الس 
 
ددددددددددددددددة اإلجددددددددددددددددراءات ال

 
 دددددددددددددددداذ كاف

 
ل شددددددددددددددددر ات

ددددددددددددددددددة األخددددددددددددددددددرى الدددددددددددددددددد دتي قدددددددددددددددددد تكددددددددددددددددددون معر  ددددددددددددددددددة للم دددددددددددددددددداطر أثندددددددددددددددددداء إجدددددددددددددددددراء البحددددددددددددددددددث. وفددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددال اشددددددددددددددددددتمال والكائندددددددددددددددددات الحي 

باتدددددددددددددددددددددددات أو الحيواندددددددددددددددددددددددات، فيجددددددددددددددددددددددد  البحدددددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددددمي  علدددددددددددددددددددددددى ال قيقدددددددددددددددددددددددة أو الن  أن تكدددددددددددددددددددددددون في وسدددددددددددددددددددددددات أو الكائندددددددددددددددددددددددات الد 

رة أخالقي    .ااألهدا  مب  

 :
ً
بــــالطّ لتزامات الجامعة نحو ارابعا  : ّل 

ـــــــــــــ
 
ب يضـــــــــــــمن حـــــــــــــق  يقـــــــــــــع علــــــــــــــ  الجامعـــــــــــــة وم ســـــــــــــو   ا واجـــــــــــــب ت ـــــــــــــا  املجتمـــــــــــــع األكـــــــــــــاديمي  والط

 
ـــــــــــــجميـــــــــــــع ال ال

 
ب ط

 
ال

ـــــــــــــــة  وفـــــــــــــــي ســـــــــــــــ يج تحقيـــــــــــــــق  ة واحــــــــــــــــت ام املعـــــــــــــــايي  امل ني  ـــــــــــــــة باملســـــــــــــــ ولي  املشـــــــــــــــاربين فـــــــــــــــي أيشـــــــــــــــطة البحـــــــــــــــوح األكاديمي 

 ذلك ي ب علـ  الجامعة القيام بما يلي: 

 

ئي  أو املشددددددددددددددددددر  علددددددددددددددددددى البحددددددددددددددددددث فددددددددددددددددددي تددددددددددددددددددوفي   يئددددددددددددددددددة مناسددددددددددددددددددبة تحدددددددددددددددددددمي مصددددددددددددددددددالح   .1  المشدددددددددددددددددداركة الباحددددددددددددددددددث الددددددددددددددددددر 
 
بددددددددددددددددددددددط

 
 ، ال

دري .
 ومساعدي الباحثين وغدي هم من املحتاجين للت 

دددددددددددددددددددد .2
 
دددددددددددددددددددددتي ينجزوفهددددددددددددددددددددا أو يشدددددددددددددددددددداركون فددددددددددددددددددددي إنجازهددددددددددددددددددددا، دون قصددددددددددددددددددددر االعدددددددددددددددددددددت ا   حقددددددددددددددددددددو  الط

 
ددددددددددددددددددددة ال ب فددددددددددددددددددددي األعمددددددددددددددددددددال البحثي 

 
ال

ئي  أو املشدددددددددددددددددر  علدددددددددددددددددد  البحدددددددددددددددددث، ويجددددددددددددددددد  أن  ددددددددددددددددددتي ت ددددددددددددددددددم الباحدددددددددددددددددث الدددددددددددددددددر 
 
االسدددددددددددددددددتفادة م هدددددددددددددددددا فقدددددددددددددددددط علدددددددددددددددددى األغدددددددددددددددددراض ال

عام  مع م علد  أس  . يتم  الت  ات البحث العلمي  ة ألخالقي   املبادئ العام 

3.  
 
ال
 
ة للط  إشراف م أو تدريبهم غي  كا . ب ال ين يث ت أن  إيجاد فرص إ افي 

ة:  ة ال امس   لتزامات الباحثينااملاد 

فكدددددددددددددددددددددي   .1 ددددددددددددددددددددة الت  ددددددددددددددددددددة املناسددددددددددددددددددددبة، وأن ي نددددددددددددددددددددوا اسددددددددددددددددددددتنتاجا هم علددددددددددددددددددددى منهجي  ددددددددددددددددددددر  البحثي 
 
يلدددددددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددددددداحثون  اسددددددددددددددددددددت دام الط

ة.العلدمي   ة  ك   مو وعي  فسي ات البحثي  تائ  والت  وا الن  اقد املؤص  ، وأن يوثق   الن 

ددددددددددددددددة، كمددددددددددددددددا يلتزمددددددددددددددددون  مددددددددددددددددا تددددددددددددددددم االتفددددددددددددددددا  عليدددددددددددددددده مددددددددددددددددع الج ددددددددددددددددات  .2 يلدددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددداحثون  األمانددددددددددددددددة فددددددددددددددددي كدددددددددددددددد   املمارسددددددددددددددددات البحثي 

لة للبحث. اعمة واملمو   الد 

دددددددددددددددددق هددددددددددددددددد ه يلددددددددددددددددددتزم العددددددددددددددددداملون فدددددددددددددددددي البحدددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددمي   مو دددددددددددددددددوع البحدددددددددددددددددث، وأغرا ددددددددددددددددده، وأهدا .3 ددددددددددددددددددتي تحق 
 
دددددددددددددددددر  ال

 
فددددددددددددددددده، والط

 األهدا .

4.  
 
دددددددددددددددددددة  أنظال يلددددددددددددددددددددتزم البددددددددددددددددددداحثون  ددددددددددددددددددداالط ام  رايدددددددددددددددددددة الت 

البحدددددددددددددددددددث  دتي ت ددددددددددددددددددد   الجامعدددددددددددددددددددة ولوائح دددددددددددددددددددا وإجراءا هدددددددددددددددددددا الددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددةع والد 

ددددددددددددددددات البحددددددددددددددددث  مددددددددددددددددة ألخالقي 
 
ددددددددددددددددة البحددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددمي  تددددددددددددددددتم  وفددددددددددددددددق مالقواعددددددددددددددددد املنظ ددددددددددددددددد مددددددددددددددددن أن  عملي 

 
أك ، والت  شدددددددددددددددر العلدددددددددددددددددمي 

 
والن

م.  العلمي 

ددددددددددددددددددددددة يلددددددددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددددددددد .5 بعددددددددددددددددددددددة  الجامعددددددددددددددددددددددة، فيمددددددددددددددددددددددا يتعلددددددددددددددددددددددق  نشددددددددددددددددددددددر األعمددددددددددددددددددددددال األكاديمي  احثون  املمارسددددددددددددددددددددددات واإلجددددددددددددددددددددددراءات املت 

لوائ .
 
ق مصالح الجامعة،  ما يتوافق مع األنظمة وال  ي يحق 

 
حو ال  وإتاحتها على الن 

نددددددددددددددددة البحددددددددددددددددث .6 ددددددددددددددددلوا املسددددددددددددددددؤول تجدددددددددددددددداه العمدددددددددددددددد  البحددددددددددددددددد ي  وعي  بدددددددددددددددداع الس 
 
 يلدددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددداحثون واملشددددددددددددددددرفون علددددددددددددددددى البحددددددددددددددددوث  ات

. ات البحث العلمي  دتي ت    أخالقي 
 
 وفق سياسات الجامعة ولوائح ا ال
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ددددددددددددددددددددد  إعطددددددددددددددددددددداء أي   ياندددددددددددددددددددددات غددددددددددددددددددددددي  حقيلددددددددددددددددددددددتزم البددددددددددددددددددددداحثون  .7 قدددددددددددددددددددددة  تجن  دددددددددددددددددددددة، أو خادعدددددددددددددددددددددة، كمدددددددددددددددددددددا يلتزمدددددددددددددددددددددون  تحدددددددددددددددددددددر ي الد  يقي 

دددددددددددددددددددددددتي حصددددددددددددددددددددددلوا عليهددددددددددددددددددددددا، 
 
دددددددددددددددددددددددريبات ال

ددددددددددددددددددددددق   دددددددددددددددددددددددب ا هم والت 
 
ددددددددددددددددددددددة وفيمددددددددددددددددددددددا يتعل اتي 

 
ددددددددددددددددددددددي ة ال  ة عنددددددددددددددددددددددد كتا ددددددددددددددددددددددة الس  اقي  واملصددددددددددددددددددددددد 

ددددددددددددددددددة، والجددددددددددددددددددوائز الدددددددددددددددددد ءا هموكفدددددددددددددددددا ددددددددددددددددددائهم لج ددددددددددددددددددة معيدتي حصددددددددددددددددددلوا عليهددددددددددددددددددا، وانتمددددددددددددددددددودرجددددددددددددددددددا هم العلمي  دددددددددددددددددددتي ن 
 
ة، والخدددددددددددددددددددمات ال

 تي قاموا   نجازها.موفها، واملطبوعات، واأل حاث اليقد  

دددددددددددددددديلددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددداحثون   كرمسددددددددددددددددم   .8 دددددددددددددددديا هم الو يفي 
 
ة ة فددددددددددددددددي جامعددددددددددددددددة أم  القدددددددددددددددرى، وااللتددددددددددددددددزام  دددددددددددددددد كر اسددددددددددددددددم الجامعددددددددددددددددة فددددددددددددددددي كاف

دددددددددددددددددددددده أو جددددددددددددددددددددددزء مندددددددددددددددددددددده خددددددددددددددددددددددالل فتدددددددددددددددددددددد ة البحددددددددددددددددددددددوث الدددددددددددددددددددددد
 
جددددددددددددددددددددددري كل

ً
دتي تجددددددددددددددددددددددرى  ددددددددددددددددددددددمن إطارهددددددددددددددددددددددا ، وذلدددددددددددددددددددددد  لكدددددددددددددددددددددد   حددددددددددددددددددددددث أ

 مباشر من الجامعة. القرى وإن لم يكن هناا دعم مالي   ة الباحث لجامعة أم  انضمام تبعي  

فدددددددددددددددددددددددي املواقدددددددددددددددددددددددع   احدددددددددددددددددددددددث بشدددددددددددددددددددددددك  سدددددددددددددددددددددددنوي   االلتدددددددددددددددددددددددزام  تحدددددددددددددددددددددددديث قائمدددددددددددددددددددددددة األ حددددددددددددددددددددددداث املنشدددددددددددددددددددددددورة وم تصدددددددددددددددددددددددرا ها لكددددددددددددددددددددددد    .9

دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددكددددددددددددددددددات البة ملحر  اإللكت وني    و ، ةحددددددددددددددددددث العاملي 
 
بددددددددددددددددددع أو حقددددددددددددددددددو  االلتددددددددددددددددددزام بعدددددددددددددددددددم نشددددددددددددددددددر أي مددددددددددددددددددواد تنتهدددددددددددددددددد  حقددددددددددددددددددو  الط

 للجامعة أو في الص   ة سواء على املوقع  اإللكت ون   ة الفكري  امللكي  
 
 ة في ه ه املواقع.خصي  فحات الش

يلدددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددداحثون  دددددددددددددددداالعت ا  واإلشددددددددددددددددارة فددددددددددددددددي  حددددددددددددددددو هم إلددددددددددددددددى كدددددددددددددددد   مددددددددددددددددن أسدددددددددددددددد م فددددددددددددددددي العمدددددددددددددددد  البحددددددددددددددددد ي   حسدددددددددددددددد  قواعددددددددددددددددد  .10

ألي  املنصوص عليها ا  .الجامعة  في لوائ  عمادة البحث العلمي  لت 

دددددددددددددددددد  لبحددددددددددددددددددث، أو لكتدددددددددددددددددداب منشددددددددددددددددددور دون وجددددددددددددددددددود إسدددددددددددددددددد امات  دتزم البدددددددددددددددددداحثون بعدددددددددددددددددددم إدراج اسددددددددددددددددددم أييلدددددددددددددددددد .11
 
شددددددددددددددددددد   كمؤل

ثرة لدددددددددددددددددده فددددددددددددددددددي البحددددددددددددددددددث أو الكتدددددددددددددددددداب
 
ددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددؤ ة األولددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددن مالقواعددددددددددددددددددد  ا؛ طبًقدددددددددددددددددد فعلي  فين الددددددددددددددددددوارد  املدددددددددددددددددداد 

 
لتعريدددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددؤل

مة ألخال
 
م.املنظ ات البحث العلمي   قي 

شدددددددددددددددددر  .12
 
يلددددددددددددددددددتزم البددددددددددددددددداحثون  ددددددددددددددددد دراج أسدددددددددددددددددماء جميدددددددددددددددددع املشددددددددددددددددداركين فدددددددددددددددددي تدددددددددددددددددألي  البحدددددددددددددددددث عندددددددددددددددددد نشدددددددددددددددددره،  مدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي ذلددددددددددددددددد  الن

.  اإللكت ون  

فدددددددددددددددددددون   .13
 
فين أن  املدددددددددددددددددددوقعين علدددددددددددددددددددى البيدددددددددددددددددددان، هدددددددددددددددددددم فقدددددددددددددددددددط املؤل

 
دددددددددددددددددددألي  املعتمدددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن املدددددددددددددددددددؤل د  يدددددددددددددددددددان الت  يجددددددددددددددددددد  أن يحدددددددددددددددددددد 

ن البيدددددددددددددددددددان إقددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددون للبحدددددددددددددددددددث، ويجددددددددددددددددددد  أن يتضدددددددددددددددددددم  فين  قيدددددددددددددددددددام م  ددددددددددددددددددداال الفعلي 
 
 رار جميدددددددددددددددددددع املدددددددددددددددددددؤل

 
سدددددددددددددددددددد ة ط

 
الع علدددددددددددددددددددى الن

ها شر وفًق ال  
 
م للن

 
ة للبحث املسل ة ل ل . ائي  ماذج املعد   للن 

شددددددددددددددر قبدددددددددددددد  إرسددددددددددددددال البحددددددددددددددث إلددددددددددددددى  .14
 
فددددددددددددددا  فيمددددددددددددددا  يدددددددددددددد هم عدددددددددددددددلى الن

 
ددددددددددددددة املشددددددددددددددت كة  االت يلدددددددددددددددتزم البدددددددددددددداحثون فددددددددددددددي املشددددددددددددددار ع البحثي 

اشر، واختيار وعاء نشر مت ص   ومصن  .  الن 

ة في الوقت نفسه.يلدتز  .15 شر ألك   من دوري 
 
 م الباحثون بعدم تقديم العم  البحد ي  للن

16.  
 
 بعدددددددددددددددد أخددددددددددددددد  إذن الجامعدددددددددددددددة وعر ددددددددددددددد ا علدددددددددددددددى يلددددددددددددددددتزم البددددددددددددددداحثون بعددددددددددددددددم عدددددددددددددددرض نتدددددددددددددددائ  البحدددددددددددددددث فدددددددددددددددي وسدددددددددددددددائ  اإلعدددددددددددددددالم إال

مددددددددددددددددة
 
ددددددددددددددددات محك صددددددددددددددددين فددددددددددددددددي دوري  مددددددددددددددددين املت ص 

 
فاقيددددددددددددددددات الددددددددددددددددمجموعددددددددددددددددة مددددددددددددددددن املحك

 
دتي تسددددددددددددددددم  ، و سددددددددددددددددتث   مددددددددددددددددن ذلدددددددددددددددد  االت

  .  ل

ين  الوا دددددددددددددددحةشدددددددددددددددارة اإل   يلددددددددددددددددتزم البددددددددددددددداحثون  .17 عندددددددددددددددد اسدددددددددددددددت دام  ياندددددددددددددددات ناتجدددددددددددددددة عدددددددددددددددن إلدددددددددددددددى إسددددددددددددددد امات البددددددددددددددداحثين األصدددددددددددددددلي 

حليالت أ حاث اآلخرين  هد  إجراء ا راسات والت 
 .ملزيد من الد 

ددددددددددددددة فددددددددددددددي حددددددددددددددال إ ددددددددددددددداء مدددددددددددددددبللبدددددددددددددداحثين حددددددددددددددق  االنسدددددددددددددددحاب مددددددددددددددن الع .18 ددددددددددددددة البحثي  رات يقتنددددددددددددددع  هددددددددددددددا رئددددددددددددددي  الفريددددددددددددددق والج ددددددددددددددة    ملي 

 لة.املمو  

ددددددددددددددددددددد ي لتطدددددددددددددددددددددوير  .19  دددددددددددددددددددددا، والس 
 
دددددددددددددددددددددة، واالسددددددددددددددددددددد ام فدددددددددددددددددددددي حل ولي  دددددددددددددددددددددة والد  ي 

 
يلددددددددددددددددددددددتزم البددددددددددددددددددددداحثون  دراسدددددددددددددددددددددة حاجدددددددددددددددددددددات املجتمدددددددددددددددددددددع املحل

قي   ه.  املجتمع والر 

سدددددددددددددددددددات املجتمدددددددددددددددددددع املددددددددددددددددددددن   فدددددددددددددددددددي األ حددددددددددددددددددداث، وحفددددددددددددددددددد  حق  دددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددي االسدددددددددددددددددددتفادة مدددددددددددددددددددن  .20 يلددددددددددددددددددددتزم البددددددددددددددددددداحثون  مشددددددددددددددددددداركة مؤس 

 نتائج ا.



 
 

17 
 

دددددددددددددددددديلدددددددددددددددددددتزم البدددددددددددددددددداحثون واملشدددددددددددددددددداركون فددددددددددددددددددي البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددم .21 ددددددددددددددددددي   اإلفصدددددددددددددددددداح  للجنددددددددددددددددددة األخالقي  ة  الجامعددددددددددددددددددة عددددددددددددددددددن ات البحثي 

العمددددددددددددددددد  علدددددددددددددددددى تقلدددددددددددددددددي   جدددددددددددددددددم األ دددددددددددددددددرار فدددددددددددددددددي  و، اء إجدددددددددددددددددراء أي  حدددددددددددددددددث وقدددددددددددددددددوع أي  دددددددددددددددددرر ، فدددددددددددددددددور حصدددددددددددددددددوله ،مدددددددددددددددددن جدددددددددددددددددر  

 حالة وقوع ا.

ادسة:  ة الس  راسات العلياااملاد 
ب الد 

 
 لتزامات املشرفين وطال

 
 
الـــــــــــــب تقـــــــــــــوم علــــــــــــــ  املشـــــــــــــاربة  إن

 
ا ــــــــــــــ  والباحـــــــــــــث الـــــــــــــالعالقـــــــــــــة بـــــــــــــين املشـــــــــــــر  والط

 
ـــــــــــــ  بـــــــــــــين األســـــــــــــتاذ الن

 
ذي يتلق

راسات العليـــا
صـ . ويمكــن إي از إلتزامات كج  من املشـــــــــــر  األبـاديـمي  وطالب الد 

 
 يلي: فيما الن

 
ً
ال  عومة:لتزامات املشر  على األبحاح املدا: أو 

1.  
 
قة الع علىاالط

 
ال   ها. لوائ  وقواعد الجامعة املتعل

 
راسات العليا وتوعية الط

  الد 

ولة والجامعة. .2 د من أن  مو وع البحث يتوافق مع أنظمة الد 
 
أك  الت 

ال   االال .3
 
أكيد املستمر  على الط . ت  ات البحث العلمي   لتزام  أخالقي 

ال .4
 
ه علىتعزيددددددز م ددددددددارات البحدددددث العلدمي  لدى الط

 
ة واملثا رة.  ، وحث ي   الجد 

 دددددددددددددددددددده عنددددددددددددددددددددد اختيددددددددددددددددددددار مو ددددددددددددددددددددوع البحددددددددددددددددددددث  ماجسددددددددددددددددددددتي ، دكتددددددددددددددددددددوراه( فتتددددددددددددددددددددوفر فيدددددددددددددددددددده  .5
 
وجيدددددددددددددددددددده املخلدددددددددددددددددددد  واآلمددددددددددددددددددددن لطال الت 

طبيق. ة للت  ة، والقا لي   صفات األصالة، والجد 

ددددددددددددددددرورة االسدددددددددددددددددتعانة  .6 قيق للمشدددددددددددددددددر  مددددددددددددددددع مو ددددددددددددددددوع البحددددددددددددددددث، وإن اقتضددددددددددددددددت الض 
دددددددددددددددد  الددددددددددددددددد  ددددددددددددددددد مددددددددددددددددن توافددددددددددددددددق الت  ص 

 
أك الت 

 مساعد. مشارا أو مشر  

د  كتا ة الر   .7 قي  ال  إلى الت 
 
ة  الجامعة.  اسالة طبًق توجيه الط سائ  العلمي   لدلي  كتا ة الر 

غلدددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددا يواج دددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددن اال .8 ، وفددددددددددددددددددددي الت  الدددددددددددددددددددد  إلنجدددددددددددددددددددداز رسددددددددددددددددددددالته أو مشددددددددددددددددددددروعه البحددددددددددددددددددددد ي 
 
لدددددددددددددددددددددتزام  متابعددددددددددددددددددددة الط

ن من إنجاز 
 
ة؛ ليتمك رة نصعوبات علمي  ة املقر   .ا ظاًم البحث خالل املد 

 ال تحر ي العدل واملساواة  ين .9
 
بددددط
 
.  ال  في منح م حقوق م اإلشرافية وتقييم م العلمي 

اء.  .10 ال  حق  املناقشة، وإ داء وج ة نظره وفق أصول الحوار البن 
 
 من  الط

شدددددددددددددددددددددر أو اإلنتدددددددددددددددددددددداج املعرفددددددددددددددددددددددي  الددددددددددددددددددددد ي ينتجدددددددددددددددددددددده أو يشدددددددددددددددددددددارا فيهددددددددددددددددددددددا، دون قصددددددددددددددددددددددر  .11
 
الددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددي الن

 
االعددددددددددددددددددددددت ا   حقددددددددددددددددددددددو  الط

سدددددددددددددددالة البحثتددددددددددددددددة م هدددددددددددددددا فقدددددددددددددددط علدددددددددددددددد  األغدددددددددددددددراض التفااالسددددددددددددددد ئي  أو املشدددددددددددددددر  علدددددددددددددددى الر   دددددددددددددددد   ؛ ي ت دددددددددددددددددم الباحدددددددددددددددث الدددددددددددددددر 

م.  ددددل اعام  معه وفًق ينبدغي الت   ات البحث العلمي  مة ألخالقي 
 
 مالقواعد املنظ

 لدتزام املشر   االعت ار عن اإلشرا  في حال موافقة مجل  القسم عدلى تغيدي  اإلشرا . ا .12

دددددددددددددددة واألج دددددددددددددددزة  .13 جدددددددددددددددارب املعملي 
بدددددددددددددددات الت 

 
يدددددددددددددددين ومتطل الددددددددددددددد  فدددددددددددددددي تدددددددددددددددوفي  مدددددددددددددددا يحتددددددددددددددداج إليددددددددددددددده مدددددددددددددددن تددددددددددددددددري  أو فن 

 
مسددددددددددددددداعدة الط

ة.   والب ام  الحاسوبي 

ددددددددددددددددددددددتي  .14
 
صدددددددددددددددددددددة ال ورات املت ص  راسدددددددددددددددددددددات العليدددددددددددددددددددددا أو عمادةالبحدددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددمي   الدددددددددددددددددددددد 

فدددددددددددددددددددددع إلدارة القسدددددددددددددددددددددم أو لعمدددددددددددددددددددددادة الد  الر 

ة ف ال ؛ لتحسين م اراته العلمي 
 
صه. يحتاج ا الط  ي مجال ت ص 

دددددددددددددددددددد ين ل ددددددددددددددددددددم القدددددددددددددددددددددرة  .15
 
الدددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددي الوصددددددددددددددددددددول للج ددددددددددددددددددددات أو األ ددددددددددددددددددددخاص ال

 
ددددددددددددددددددددة؛ مسدددددددددددددددددددداعدة الط علددددددددددددددددددددى مسدددددددددددددددددددداعدته العلمي 

سالة.  لتجاوز أي  صعوبات أثناء إعداد الر 

ة مدددددددددددددددددددن ر  توجيددددددددددددددددددده .16
 
الددددددددددددددددددد  لنشدددددددددددددددددددر أ حددددددددددددددددددداث مسدددددددددددددددددددتل

 
  تهسدددددددددددددددددددالالط

 
دددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي مجدددددددددددددددددددال دددددددددددددددددددة مرموقدددددددددددددددددددة أو املشددددددددددددددددددداركة العلمي  ت علمي 

ة في املؤتمرات واأل ة. أورا  علمي   نشطة البحثي 
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راسات العليا )الباحث(: : التزاماتاثانيً 
 طالب الد 

" إ ــــــــــــــافة ال ــــــــــــــات للبحــــــــــــــث العلمــــــــــــــي  مــــــــــــــة ألخالقي 
 
ة ال امســــــــــــــة مــــــــــــــن "القواعــــــــــــــد املنظ لتزامــــــــــــــات البــــــــــــــاحثين فــــــــــــــي املــــــــــــــاد 

الب بما يلي: 
 
 بالجامعة يلتزم الط

د  اإل  .1 قي  وجيهات الالت  صائ  والت  م ا املشر  تيرشادات والن   .يقد 

الددددددددددددددددد   ددددددددددددددددداحت ام املشدددددددددددددددددر  وتقدددددددددددددددددديره، والحدددددددددددددددددرص علدددددددددددددددددى مراعددددددددددددددددداة أصدددددددددددددددددول الحدددددددددددددددددوار وا .2
 
األدب أثنددددددددددددددددداء املناقشدددددددددددددددددة  لددددددددددددددددددتزام الط

 معه. 

غ يددددددددددددددة ا .3 ؛ لالسددددددددددددددتفادة مددددددددددددددن الت  ددددددددددددددا  العلدددددددددددددددمي  راسددددددددددددددات العليددددددددددددددا بعددددددددددددددرض مو ددددددددددددددوع  حثدددددددددددددده فددددددددددددددي حلقددددددددددددددة النق 
لدددددددددددددددتزام طالدددددددددددددد  الد 

راسدددددددددددددددة، 
قدددددددددددددددا  عندددددددددددددددد اختيدددددددددددددددار مو دددددددددددددددوع الد  اجعدددددددددددددددة مدددددددددددددددن الحا دددددددددددددددرين فدددددددددددددددي حلقدددددددددددددددة الن  وتكدددددددددددددددراره بشدددددددددددددددك  دوري  لعدددددددددددددددرض الر 

 ص  إليه. و  اإلنجازات وما يتم  الت  

ئي  والقسم. .4  عدم االستعانة  مشر  خار ي  دون الر جوع للمشر  الر 

5. . شر وإس امه في اإلنتاج املعرفي 
 
ال   حقو  املشر  في الن

 
 اعدت ا  الط

ابعة:  ة الس  مين لتزاماتااملاد 
 
 املحك

حكدددددددددددددددددديم إيجايدددددددددددددددددد ، وعلددددددددددددددددددى تطددددددددددددددددددوير وتوجيدددددددددددددددددده قدددددددددددددددددددرات  اً ددددددددددددددددددنعك  وجددددددددددددددددددود  ددددددددددددددددددوا ط للت  علددددددددددددددددددى مسددددددددددددددددددتوى البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي 

ة؛ فتحديددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددكلي 
 
ددددددددددددددددددددددة والش ددددددددددددددددددددددة والعلمي  مددددددددددددددددددددددين، وتطددددددددددددددددددددددوير قدددددددددددددددددددددددرات البدددددددددددددددددددددداحثين فددددددددددددددددددددددي م تلدددددددددددددددددددددد  الجواندددددددددددددددددددددد  املنهجي 

 
املحك

دددددددددددددددددددة يدددددددددددددددددددتم  علدددددددددددددددددددى  دددددددددددددددددددوئه ي  دددددددددددددددددددة وفن  سدددددددددددددددددددائ  تحكيًمدددددددددددددددددددمعدددددددددددددددددددايي  و دددددددددددددددددددوا ط علمي  ا، وتقويم دددددددددددددددددددا ا آمًندددددددددددددددددددا تحكددددددددددددددددددديم البحدددددددددددددددددددوث والر 

ددددددددددددددددمو   البحددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددمي  و ددددددددددددددددمان أهدافدددددددددددددددده. ومددددددددددددددددن أهددددددددددددددددم  ، مددددددددددددددددن اا دقيًقددددددددددددددددتقويًمدددددددددددددددد  شددددددددددددددددأنه تحقيددددددددددددددددق أكدددددددددددددددددب  قدددددددددددددددددر مددددددددددددددددن الس 

ـتي ال بد  من مراعات ا ما يلي:
 
حكيم ال

 
  وابط الت

ر الخدددددددددددددددددددب ة املناسدددددددددددددددددددبة فدددددددددددددددددددي ممارسدددددددددددددددددددة  .1
 
حكددددددددددددددددددديم العلدددددددددددددددددددمي  ومعدددددددددددددددددددايي ه، وتدددددددددددددددددددوف دددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددن معرفددددددددددددددددددة  دددددددددددددددددددوا ط الت 

 
ال  ددددددددددددددددددد  للمحك

ن من الحك
 
قويم؛ ليتمك د م على البحث العلمي  الت   .بشك  جي 

ز أثناء تحكيمه للبحث .2 م إ داء رأيه   زاهة وأمانة ودون تحي 
 
 .على املحك

ددددددددددددددددة، و ددددددددددددددددمن اختصاصدددددددددددددددده وخب تدددددددددددددددده فقددددددددددددددددط، ويمكددددددددددددددددن لدددددددددددددددده أن يو دددددددددددددددد ي  .3 ة تام  ي  ة وسددددددددددددددددر  تحكدددددددددددددددديم البحددددددددددددددددث  كدددددددددددددددد   مو ددددددددددددددددوعي 

 
 
 .خر فيما لي  من اختصاصهآم  ت شي  محك

ة إن وجددددددددددددددددددددت حدددددددددددددددددددول البحدددددددددددددددددددث تقدددددددددددددددددددديم ملحو اتددددددددددددددددددده وآرائددددددددددددددددددده وانتقاداتددددددددددددددددددده، وتوجيهاتددددددددددددددددددده ونتدددددددددددددددددددائ  االخ .4 تبدددددددددددددددددددارات اإل دددددددددددددددددددافي 

قرير ملتزًم  ، وكتا ة الت  دحيحة الفصيحة االعلدمي  لغة الص 
 
 . الو وح وبال

دددددددددددددددددددددددة تقدددددددددددددددددددددددويم  .5 سددددددددددددددددددددددددائ  الجامعي  ة، وو تحكيم ددددددددددددددددددددددددا الر  ددددددددددددددددددددددددة عاليدددددددددددددددددددددددة، و  مو دددددددددددددددددددددددوعي           يددددددددددددددددددددددددان وتددددددددددددددددددددددددوين االنتقددددددددددددددددددددددددادات  احت افي 

  و
 
سالة من الناحيتين الش  ة.املو وعي   ة وكلي  املالحظات الواردة علد  الر 

دددددددددددددم إلدددددددددددددى االنتحددددددددددددال .6
 
دددددددددددددة الدددددددددددد فددددددددددددي حالدددددددددددددة إشدددددددددددددارة املحك تحكيم دددددددددددددا أو وجدددددددددددددود خلددددددددددددد  علددددددددددددددمي  دتي يقدددددددددددددوم  العلددددددددددددددمي  فدددددددددددددي املدددددددددددددادة العلمي 

دددددددددددددد ددددددددددددددم  اأي 
 
دتي تددددددددددددددم  انتحال ددددددددددددددا مددددددددددددددع إرفددددددددددددددا  املرجددددددددددددددع األصددددددددددددددلي  املنتحدددددددددددددد  اإلشددددددددددددددارة إلددددددددددددددى الفقددددددددددددددرات الدددددددددددددد كددددددددددددددان نوعدددددددددددددده، يلدددددددددددددددتزم املحك

ددددددددددددددإلشددددددددددددددارة إلددددددددددددددى مندددددددددددددده، كدددددددددددددد ل  فددددددددددددددي حالددددددددددددددة ا ددددددددددددددم اإلشددددددددددددددارة إليدددددددددددددده  دو كددددددددددددددان  اوجددددددددددددددود خلدددددددددددددد  علدددددددددددددددمي  أي 
 
دددددددددددددديجدددددددددددددد  علددددددددددددددى املحك

 
         ة ق

 .أمانة و

م  ملحو اته إلى البحث، ولي  إلى  خ  الباحث .7
 
ه املحك  .أن يتوج 

ة أو غدي  دقيقة .8 مين اآلخرين  ما يمكن أن يجع  قرارا هم غدي  مو وعي 
 
أثي  على املحك  .عدم الت 
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قريدددددددددددددددددر ينبغدددددددددددددددددي  .9 دددددددددددددددددة أو الجارحدددددددددددددددددة م مدددددددددددددددددا كدددددددددددددددددان عندددددددددددددددددد إعدددددددددددددددددداد الت 
 
 فدددددددددددددددددع عدددددددددددددددددن اسدددددددددددددددددت دام الكلمدددددددددددددددددات أو العبدددددددددددددددددارات الجاف

 
الت

 .تقصي  الباحث

ناء عليه وإطرائه. .10
 
م ج ود الباحث  اعتدال، ودون مبالغة في مدحه والث

 
ن املحك  أن يثم 

امنة: 
 
ة الث  لتزامات املستشارينااملاد 

نددددددددددددددددوة أو ورشدددددددددددددددة عمددددددددددددددد  حدددددددددددددددول املقتددددددددددددددد ح البح دددددددددددددددي  يلددددددددددددددددتزم املستشدددددددددددددددار فدددددددددددددددي حدددددددددددددددال زيارتددددددددددددددده للجامعدددددددددددددددة  تقدددددددددددددددديم محا دددددددددددددددرة أو  .1

عوم.  املد 

2. .  يلدتزم املستشار  أداء امل ام املنوطة  ه في املشروع البح ي 

ة ة الفكري  ات امللكي  اسعة: أخالقي 
 
ة الت  املاد 

 
ً
فين وفقدددددددددددددددددددا

 
دددددددددددددددددددة( لإل دددددددددددددددددددداع الفكدددددددددددددددددددر ي للبددددددددددددددددددداحثين واملدددددددددددددددددددؤل دددددددددددددددددددة  املعنوي  دددددددددددددددددددة واألد ي  تلددددددددددددددددددددتزم الجامعدددددددددددددددددددة  حمايدددددددددددددددددددة الحقدددددددددددددددددددو  املالي 

دددددددددددددددددة للبحددددددددددددددددث ال الئحددددددددددددددددة املوح 
 
فنظددددددددددددددددام مال الئحددددددددددددددددة التن 

 
م و مال ددددددددددددددددةلعلدددددددددددددددددمي  ظددددددددددددددددام  ي ي  لدددددددددددددددد  فددددددددددددددددي الن 

 
لنظددددددددددددددددام حمايددددددددددددددددة حقددددددددددددددددو  املؤ

دددددددددددددددددددادر مدددددددددددددددددددن مديندددددددددددددددددددة  لم الص  دددددددددددددددددددة ملشدددددددددددددددددددار ع البحدددددددددددددددددددث املمدددددددددددددددددددو  دددددددددددددددددددة الفكري  ددددددددددددددددددداملة للملكي 
 
ياسدددددددددددددددددددة الش م ونظدددددددددددددددددددام مالس  دددددددددددددددددددعودي  الس 

حو الت  قنياملل  عبد العزيز للعلوم والت    :الية، على الن 

 
ً
شدددددددددددددددددر لنتددددددددددددددددداج البحدددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددمي   ملددددددددددددددددددة خمددددددددددددددددد  سدددددددددددددددددنوات( مدددددددددددددددددن األعمدددددددددددددددددال : أوال

 
دددددددددددددددددألي  وحدددددددددددددددددق  الن تملددددددددددددددددد  الجامعدددددددددددددددددة حدددددددددددددددددق  الت 

ددددددددددددددددد دددددددددددددددددة أو األد ي  قافي 
 
شدددددددددددددددددر العلددددددددددددددددددمي  تحويددددددددددددددددد  هددددددددددددددددد ا الث

 
بدددددددددددددددددات الن

 
لدددددددددددددددددة مدددددددددددددددددا لدددددددددددددددددم تقدددددددددددددددددت   متطل دددددددددددددددددة املمو  ة أو اإل داعي  دددددددددددددددددناعي  ة أو الص 

 
 
شدددددددددددددددددر، و شددددددددددددددددددم  ذلددددددددددددددددد  جميددددددددددددددددددع أنددددددددددددددددددواع الحدددددددددددددددددق  إلددددددددددددددددددى ج دددددددددددددددددة نشددددددددددددددددددر. ويحتددددددددددددددددداج البدددددددددددددددددداحثون إلدددددددددددددددددى موافقددددددددددددددددددة الجامعدددددددددددددددددة علددددددددددددددددددى الن

الية: فات الت   املصن 

ة وغي ها. .1 بات، وتقارير املشار ع البحثي   املواد  املكتوبة كالكت ، والكتي 

دتي تعد  خصيصً  .2
 
فات ال  لت اع، أو لتعرض  واسطة اإلذاعة. ااملصن 

ة، والحياكة  .3 ، والعمارة، والفنون الز خرفي  شكيلي 
 
ة، ونحوها.أعمال الر سم، وأعمال الفن  الت ي   الفن 

ة. .4 ة البصري  معي  ة، والس  معي  فات الس   املصن 

ة. .5 ة، أم صناعي  ة سواًء أكانت حرفي  طبيقي   أعمال الفنون الت 

صوير الفوتوغراف .6  ، أو ما يماثله.ي  أعمال الت 

ددددددددددددددددددددددددددددددددة(،  .7 سددددددددددددددددددددددددددددددددوم  الكروكي  طددددددددددددددددددددددددددددددددات، والر 
 
صدددددددددددددددددددددددددددددددداميم، واملخط ددددددددددددددددددددددددددددددددة، والت  ة، والخددددددددددددددددددددددددددددددددرائط الجغرافي  و دددددددددددددددددددددددددددددددديحي  ددددددددددددددددددددددددددددددددور الت  الص 

بوغرافيا، وفن  العمارة، والعلوم.واألعمال 
 
صلة  الجغرافيا، والط ة املت  شكيلي 

 
 الت

بوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم. .8
 
قة  الجغرافيا، أو الط

 
مة املتعل فات املجس   املصن 

9. . ات الحاس  اآللي    رمجي 

دددددددددددددددد ازً ي   ل  عنددددددددددددددددوان املصددددددددددددددددن   إذا كددددددددددددددددان متمدددددددددددددددددتشدددددددددددددددم  الحمايددددددددددددددددة كدددددددددددددددد .10
ً
، ولددددددددددددددددم يكددددددددددددددددن لفظ اللددددددددددددددددة  اجارًيددددددددددددددددا  طدددددددددددددددابع ا تكدددددددددددددددداري  للد 

 على مو وع املصن  .

دددددددددددددددددتي تدددددددددددددددددتم  علدددددددددددددددددى املصددددددددددددددددن   األسدددددددددددددددددا ، أو مدددددددددددددددددا اثانًيدددددددددددددددد
 
عدددددددددددددددددديالت ال دددددددددددددددددة للت  ي  ددددددددددددددددة املاد  : تلددددددددددددددددددتزم الجامعددددددددددددددددة  حمايدددددددددددددددددة الحقدددددددددددددددددو  الفكري 

 مث : ؛ق منه يشت  

 جمة. .1
 
فات الت  مصن 
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رح، أو الت   .2
 
عدي ، أو الش لخي ، أو الت  فات الت  حوير.حقيق، أو غدي  ذل  من أوجه مصن   الت 

ددددددددددددددددددددددتي تعدددددددددددددددددددددد  مبتكدددددددددددددددددددددرة؛ مدددددددددددددددددددددن حيدددددددددددددددددددددث اختيدددددددددددددددددددددار محتويا هدددددددددددددددددددددا أو ترتيبهدددددددددددددددددددددا، سدددددددددددددددددددددواًء أكاندددددددددددددددددددددت  .3
 
املوسدددددددددددددددددددددوعات، واملختدددددددددددددددددددددارات ال

ة. ة، أم علمي  ة، أم فني   مصنفات أد ي 

ددددددددددددقواعددددددددددددد البيا .4 دتي تعددددددددددددد  مبتكددددددددددددرة مددددددددددددن حيددددددددددددث اختيددددددددددددار ا أم  ددددددددددددأي  شددددددددددددك  آخددددددددددددر، والددددددددددددنددددددددددددات سددددددددددددواء أكانددددددددددددت بشددددددددددددك  مقددددددددددددروء آلي 

دددددددددددددددددددددع  دددددددددددددددددددددنف  الحمايدددددددددددددددددددددة الدددددددددددددددددددددملأو ترتيددددددددددددددددددددد  محتويا هدددددددددددددددددددددا، وهددددددددددددددددددددد ه ا فات تتمت  دددددددددددددددددددددع  هدددددددددددددددددددددا أ دددددددددددددددددددددصدددددددددددددددددددددن  فات دتي يتمت  حاب املصدددددددددددددددددددددن 

 الرئيسة دون أن تؤ 
 
  املصن   األسا .ث

 
 ر على حقو  مؤل

 
ً
لية:اثالث

 
واحي التا فين والباحثين في الن 

 
ة للمؤل ة األد  ية املعنوي  قو  الفكري   : تلدتزم الجامعة  حماية الح 

فا هم إليهم.  .1  حق  نسبة مصن 

عددددددددددددددددددحددددددددددددددددددق   .2 فا هم ومنددددددددددددددددددع تحريف ددددددددددددددددددا أو الت  دي  عليهددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددون أخدددددددددددددددددد  االعدددددددددددددددددددت اض أو إيقددددددددددددددددددا  أي  تعددددددددددددددددددد  أدبدددددددددددددددددد   علددددددددددددددددددى مصددددددددددددددددددن 

 . موافقتهم 

حدددددددددددددددددددددق  تفدددددددددددددددددددددوي  الغددددددددددددددددددددددي   طبدددددددددددددددددددددع أو تدددددددددددددددددددددأجي  املصدددددددددددددددددددددن   أو نشدددددددددددددددددددددره أو نقلددددددددددددددددددددده للجم دددددددددددددددددددددور  دددددددددددددددددددددأي  طريقدددددددددددددددددددددة مسدددددددددددددددددددددموعة أو   .3

داول مدت  ما أراد ذل .
فه من الت  ة، ويمكن أن يسدح  مصن   مقروءة أو مرئي 

.ح .4 وت   سجي  الص 
 
شر املطب ي  أو الت

 
 ق  استنساخ املصن    م تل  األشكال مث  الن

، ونق  العم  إلى الجم ور. .5  حق  األداء العل ي 

ة أو فيددددددددددددددددديو، وحددددددددددددددددق  ترجمتدددددددددددددددده إلددددددددددددددددى لغددددددددددددددددات  .6 حددددددددددددددددق  إجددددددددددددددددراء تسدددددددددددددددددجيالت لدددددددددددددددده علددددددددددددددددى أقددددددددددددددددراص مدمجددددددددددددددددة أو أشددددددددددددددددرطة سددددددددددددددددمعي 

 أخرى.

  وتمتد   .7
 
ة فدت ة حياة املؤل    أو  ( سنة بعد وفاة 50 إلى  م لة الحقو  املالي 

 
  . املبدع املؤل

دددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددى سددددددددددددددددددد ي  اإليضددددددددددددددددددداح فدددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددددود ال دددددددددددددددددددد  املنشدددددددددددددددددددود، أو  .8 عليمي  يجدددددددددددددددددددوز االسدددددددددددددددددددتعانة  املصدددددددددددددددددددن   للغدددددددددددددددددددراض الت 

ة، ويكون بشروط: جاري 
وثيق غي  الت  ة أو مراكز الت   تصوير نسد ة أو نسد تين للمكتبات العام 

 . ، أو ربحي   بشك  تجاري   أال يتم   -أ

سد  مقصوًر  -ب
 
 على حاجة األنشطة. اأن يكون الن

  -ج
 
ة من املصن  . ر   يضأال ي    االستفادة املاد 

  قد نفد، أو فقدت إصدارته، أو تلفت. -د
 أن يكون املصن 

فات سدددددددددددددددددبق نشدددددددددددددددددرها، أو رسدددددددددددددددددوم، أو صدددددددددددددددددور، أو تصدددددددددددددددددميمات، أو خدددددددددددددددددرائط إلدددددددددددددددددى  .9
نقددددددددددددددددد  مقتطفدددددددددددددددددات قصدددددددددددددددددي ة مدددددددددددددددددن مصدددددددددددددددددن 

علددددددددددددددددديم ة ملندددددددددددددددددا   الت  ة املعدددددددددددددددددد  قددددددددددددددددد  الكتددددددددددددددددد  املدرسدددددددددددددددددي  ددددددددددددددددداري ، واألدب والفندددددددددددددددددون، علدددددددددددددددددى أن  يقتصدددددددددددددددددر الن 
، أو إلدددددددددددددددددى كتددددددددددددددددد  الت 

. 
 
رورة، وأن ي كر اسم املصن  ، واسم املؤل  على قدرة الض 

ددددددددددددددددددددد ين يمتلكدددددددددددددددددددددون نسدددددددددددددددددددددد ة  .10
 
دددددددددددددددددددددات الحاسددددددددددددددددددددد  اآللدددددددددددددددددددددي  للشدددددددددددددددددددددد اص ال دددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددن  رمجي  نسدددددددددددددددددددددد  نسدددددددددددددددددددددد ة واحددددددددددددددددددددددة احتياطي 

سددددددددددددددددد ة األ 
 
ة؛ بغددددددددددددددددرض حمايددددددددددددددددة األصدددددددددددددددد  املنددددددددددددددددت  م هددددددددددددددددا، مددددددددددددددددع إ قدددددددددددددددداء الن ة لدددددددددددددددددى املسددددددددددددددددت دم إل رازهددددددددددددددددا حددددددددددددددددال أصددددددددددددددددلي  صددددددددددددددددلي 

 طلبها.

دددددددددددددددة رابًعدددددددددددددددا  ن الر    مديندددددددددددددددة: مكتبدددددددددددددددة امللددددددددددددددد  ف دددددددددددددددد الوطني  ددددددددددددددد . ويتعدددددددددددددددي 
 
يددددددددددددددداض هدددددددددددددددي الج دددددددددددددددة املسدددددددددددددددؤولة عدددددددددددددددن تسددددددددددددددددجي  حدددددددددددددددق  املؤل

فا هم لدى املكتبة  . على الباحثين تسدجي  رقم إيداع ملصن 

ات البحوح على اـيسان ة العاشرة: أخالقي   املاد 
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ددددددددددددددددة مالصدددددددددددددددددادر  املرسدددددددددددددددددوم امللكددددددددددددددد   رقدددددددددددددددددم لددددددددددددددددتزام مدددددددددددددددددع اال
 
ددددددددددددددددات البحدددددددددددددددددث علددددددددددددددددد  الكائندددددددددددددددددات الحيد

 
 مدددددددددددددددددا ورد فدددددددددددددددي نظدددددددددددددددددام مأخالقيد

دددددددددددددددددددددادرة عدددددددددددددددددددددن مديندددددددددددددددددددددة امللدددددددددددددددددددددهدددددددددددددددددددددد، والئحتدددددددددددددددددددد14 9 1431( وتاريددددددددددددددددددددد  59 م  ددددددددددددددددددددددة، الص  نفي ي 
د  عبدددددددددددددددددددددد العزيدددددددددددددددددددددز للعلددددددددددددددددددددددوم ده الت 

 . 7 ه1433قنية عدام والت  

مدددددددددددددددددددددددة ألخال
 
دت مالقواعدددددددددددددددددددددددد املنظ باع ددددددددددددددددددددددددا أثندددددددددددددددددددددددداء إجددددددددددددددددددددددددراء حدددددددددددددددددددددددد 

 
م االشدددددددددددددددددددددددت اطات الواجدددددددددددددددددددددددد  ات دددددددددددددددددددددددات البحدددددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددددمي  قي 

حو اآلت :  البحدوث علد  اإلنسان على الن 

قددددددددددددددة  .1
 
اعمددددددددددددددة للبحددددددددددددددث  جميددددددددددددددع األنظمددددددددددددددة املتعل يلتددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددث وكامدددددددددددددد  فريددددددددددددددق العمدددددددددددددد  فددددددددددددددي البحددددددددددددددث العلدددددددددددددددمي  والج ددددددددددددددة الد 

ولددددددددددددددددددددة افدددددددددددددددددددد ة فددددددددددددددددددي الد  ة الن 
 
نفي يدددددددددددددددددددد   الحصددددددددددددددددددول علددددددددددددددددددى يلتددددددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددددث، كما  البحددددددددددددددددددددوث علدددددددددددددددددددد  اإلنسددددددددددددددددددان ولوائح ددددددددددددددددددددا الت 

 . قب  البدء في البحث على اإلنسان   الجامعة ات البحث العلمي  لجنة أخالقي  مسبقة من موافقة 

دددددددددددد .2 دددددددددددديلتددددددددددددزم الباحددددددددددددث وفريددددددددددددق العمدددددددددددد    تطبيددددددددددددق أحدددددددددددددث نسددددددددددددخة مددددددددددددن معددددددددددددايي  ماملمارسددددددددددددة اإلكلينيكي   Goodدة ة الجي 

Clinical Practice (GCP)  دددددددددددددم  عندددددددددددددد تقدددددددددددددديم املقت حدددددددددددددات البحثيدددددددددددددة  لل حددددددددددددداث اإلكلينيكيدددددددددددددة الت ة علدددددددددددددى جري ي 

 تابعتها وانتهائها.جارب وماإلنسان وك ل  عند البدء في ه ه الت  

ة علددددددددددددددددددددى ال شددددددددددددددددددددر وفددددددددددددددددددددق مراعدددددددددددددددددددداة حددددددددددددددددددددق   .3 راسددددددددددددددددددددة ال شددددددددددددددددددددري 
ة لحدددددددددددددددددددداالت الد  يجدددددددددددددددددددد  أن تددددددددددددددددددددتم  جميددددددددددددددددددددع األ حدددددددددددددددددددداث املتضددددددددددددددددددددمن 

دة وسددالمته م
 
 اإلنسان في الحياة الطبيعيد

ً
ة. اددن جميددع أنددواع األذى وفقدد ر عة اإلسالمي 

 
 ألحكام الش

دة.ا   ددأن يكددون البحددث علدد  يلتددزم الباحث خطي   .4 ة وا حة ومحد   اإلنسددان؛ ألهدا  علمي 

دددددددددددددددددددد حصددددددددددددددددددددوله علددددددددددددددددددددى يلتددددددددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددددددث بعددددددددددددددددددددد  .5 تكددددددددددددددددددددددون  ددددددددددددددددددددددأن   الجامعددددددددددددددددددددة ات البحددددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددددي  موافقددددددددددددددددددددة لجنددددددددددددددددددددة أخالقي 

عدددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددن إجدددددددددددددددددددددراء الت   - ي يجددددددددددددددددددددرى عليددددددددددددددددددددده البحدددددددددددددددددددددث لددددددددددددددددددددا -مصلحددددددددددددددددددددددة اإلنسددددددددددددددددددددددان 
 
جربددددددددددددددددددددددة، أو البحددددددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددددد   املتوق

 املددددددددددددددددددرر عليددددددددددددددددده، أكبددددددددددددددددددر مددددددددددددددددددن الض  
ً
 تجددددددددددددددددارب كافيددددددددددددددددة علددددددددددددددددد  الحيدددددددددددددددددوان إذا كاندددددددددددددددددت  احتمدددددددددددددددد  حدوثدددددددددددددددددده، وأن يكدددددددددددددددددون مسدددددددددددددددددبوق

 .طبيعدة البحدث تقتضد  ذلد 

جددددددددددددددددرى عليددددددددددددددددده البحدددددددددددددددددث  دددددددددددددددددأي  شدددددددددددددددددك  مدددددددددددددددددن األشدددددددددددددددددكال، م اسددددددددددددددددددتغالل  ددددددددددددددددددرو  اإلنسددددددددددددددددددان الدددددددددددددددديلتددددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددث بعددددددددددددددددددد .6  ي ي 

هديد، أو اإلكراه، أو ا  يكدون تحدت أي  نددوع مددن الت 
 
 الستغالل.وأال

جربدددددددددددددددددددددددة للمبحددددددددددددددددددددددوثين، وبيدددددددددددددددددددددددان أهداف ددددددددددددددددددددددددا، وطدددددددددددددددددددددددر  العمدددددددددددددددددددددددد   .7 يلتدددددددددددددددددددددددزم العاملددددددددددددددددددددددددون فدددددددددددددددددددددي البحددددددددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددددددد   بشددددددددددددددددددددددددرح الت 

نددددددددددددددددددة البحددددددددددددددددددث، ويتدددددددددددددددددد عددددددددددددددددددة  صدددددددددددددددددددورة وا حدددددددددددددددددددة وصددددددددددددددددددريحة، وبلغدددددددددددددددددددة مناسدددددددددددددددددددبة ملسدددددددددددددددددددتوى عي 
 
دم  تسددددددددددددددددددددجي  واملخاطددددددددددددددددددددر املتوق

 
 
  نددموذج خدداص    لدد . اي  موافقتهددم خط

لقدددددددددددددددددداح اآلدمدددددددددددددددددد لتددددددددددددددددد احددددددددددددددددث بعدددددددددددددددددددم إجددددددددددددددددددراء البحددددددددددددددددددوث ازم البيلتدددددددددددددددددد  .8
 
،  هددددددددددددددددد  لالستنسدددددددددددددددداخ ال شددددددددددددددددري  والبحددددددددددددددددوث علدددددددددددددددددد  ال   

 
 
ددددددددددددددددددددددددة، إال

 
تددددددددددددددددددددددددد  تحدددددددددددددددددددددددد   واألمشددددددددددددددددددددددددداج، واألجند

 
وا دددددددددددددددددددددددددط ال ددددددددددددددددددددددددة لنظدددددددددددددددددددددددددام البحدددددددددددددددددددددددددث علددددددددددددددددددددددددد  ” دهاوفدددددددددددددددددددددددددق الض 

 
نفي يد الئحدددددددددددددددددددددددددة الت 

 
ال

ددددددددددددددددددة
 
عريفددددددددددددددددددات املدرجدددددددددددددددددددة  “املخلوقددددددددددددددددددات الحيد

 موافقدددددددددددددددددة حصدددددددددددددددددوله علددددددددددددددددى وبشددددددددددددددددرط ا ، املشدددددددددددددددددار إليهددددددددددددددددا سدددددددددددددددددا ًق و م هددددددددددددددددددا، ، والت 

 
 
 قب  البدء  مث  ه ه البحوث. ةة  الجامعات البحثي  ألخالقي  لجنة اة من ي  خط

بددددددددددددددددددددددددددر   .9 دددددددددددددددددددددددددة، أو الت 
 
ة الجنينيد

 
دددددددددددددددددددددددددة للحصددددددددددددددددددددددددددول علدددددددددددددددددددددددددد  الخاليدددددددددددددددددددددددددا الج عيدددددددددددددددددددددددددد

 
ع يلتددددددددددددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددددددددددث بعدددددددددددددددددددددددددددم استنسدددددددددددددددددددددددددداخ األجند

رة 
 
طددددددددددددددددد  امل كددددددددددددددددد بددددددددددددددددددة بغدددددددددددددددددرض تحويل دددددددددددددددددا بعدددددددددددددددددد ذلددددددددددددددددد  إلددددددددددددددددد  جنديدددددددددددددددددن  الن  ثدددددددددددددددددة إلنتددددددددددددددددداج  ويضدددددددددددددددددات م ص 

 
والبويضدددددددددددددددددات املؤن

ة م هددا وإجددراء البحددوث عليهددا
 
 .مددن أجدد  الحصددول علدد  الخاليددا الج عيدد

بصيدددددددددددددددددر عندددددددددددددددددد إجدددددددددددددددددراء البحددددددددددددددددددوث علدددددددددددددددددد .10   األنسددددددددددددددددددجة والخاليددددددددددددددددددا يلتدددددددددددددددددزم الباحثدددددددددددددددددون  أخددددددددددددددددد  املوافقدددددددددددددددددة املسددددددددددددددددتني ة بعدددددددددددددددددد الت 

، أو الخاليدددددددددددددددددددا  ي  ددددددددددددددددر  دددددددددددددددددة املسدددددددددددددددددت لصة مدددددددددددددددددن الحبدددددددددددددددددد  الس  ة واألجددددددددددددددددددزاء املنفصلدددددددددددددددددة، و شدددددددددددددددددم  ذلددددددددددددددددد  الخاليدددددددددددددددددا الج عي  الحددددددددددددددددددي 
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ددددددددددددددددددددة الك لدددددددددددددددددددددة
 
و شدددددددددددددددددددت ط موافقدددددددددددددددددددة لجندددددددددددددددددددة األخالقيدددددددددددددددددددات البحثيدددددددددددددددددددة  خطيدددددددددددددددددددا (  الجامعدددددددددددددددددددة قبددددددددددددددددددد  البددددددددددددددددددددء  مثددددددددددددددددددد   .الج عيد

 ه ه البحوث.

دددددددددددددددي األمدددددددددددددددر يلتدددددددددددددددددزم الباحدددددددددددددددث بعددددددددددددددددددم إ .11
 
  موافقدددددددددددددددة ول

 
ددددددددددددددددة، أو املعدددددددددددددددددا  إال

 
جدددددددددددددددددراء البحدددددددددددددددددث علددددددددددددددددد  القاصدددددددددددددددددر، أو ناقددددددددددددددددد  األهليد

ددددددددددددددددتعددددددددددددددددود علددددددددددددددددى  طبيددددددددددددددددة إذا كانددددددددددددددددددت هندددددددددددددددددداا مصلحددددددددددددددددددة ددددددددددددددددهدددددددددددددددددد ه الفئددددددددددددددددددات ، وبشددددددددددددددددرط موافقددددددددددددددددة لجنددددددددددددددددة األخالقي  ة ات البحثي 

 
 
 ا(  الجامعة قب  البدء  مث  ه ه البحوث.ي   خط

ددددددددددددددددددددة وندددددددددددددددددددددايلتدددددددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددددددث بعدددددددددددددددددددددددم اسددددددددددددددددددددد .12  دت دام املدددددددددددددددددددددرأة الحامدددددددددددددددددددددد  واألجن 
 
 وفدددددددددددددددددددددق ت  الحمدددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددي البحدددددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددددد   إال

وا دددددددددددددددددددددط ال ددددددددددددددددددددادرة مدددددددددددددددددددددن   حد  دتددددددددددددددددددددالض  ددددددددددددددددددددةم الص  دددددددددددددددددددددة لنظددددددددددددددددددددددام البحدددددددددددددددددددددث علددددددددددددددددددددد  املخلوقدددددددددددددددددددددات الحي  نفي ي 
الئحددددددددددددددددددددة الت 

 
د هددددددددددددددددددددددا مال

دددددددددددددددددددددنيدددددددددددددددددددددقمديندددددددددددددددددددددة امللددددددددددددددددددددد  عبدددددددددددددددددددددد العزيدددددددددددددددددددددز للعلدددددددددددددددددددددوم والت   دددددددددددددددددددددة ، وبشدددددددددددددددددددددرط موافقدددددددددددددددددددددة لجندددددددددددددددددددددة األخالقي   ات البحثي 
 
دددددددددددددددددددددة  خط ا(  ي 

 زم  دددددددددددددددالت  يلتددددددددددددددد ، كمدددددددددددددددا جامعدددددددددددددددة قبددددددددددددددد  البددددددددددددددددء  مثددددددددددددددد  هددددددددددددددد ه البحدددددددددددددددوث ال
 
ددددددددددددددد ل ة وندددددددددددددددوات  الحمددددددددددددددد    مدددددددددددددددن البويضدددددددددددددددات واألجن 

  البيئة واإلنسان .  التلحق  رًرا الفاشلة التي كانت مدار البحث  طريقة آمنة

طدد   قصدد .13 ة والن  ناسددلي  جددارب عليهددايلتددزم الباحث بعدددم إنشدداء  نددوا لحفدد  الخاليددا الت 
 .د إجددراء الت 

ددددددددددددددددر تدددددددددددددددأثي ً يلتددددددددددددددددزم الباحدددددددددددددددث بعدددددددددددددددددم إجددددددددددددددددراء البحدددددددددددددددد .14
 
تدددددددددددددددي يمكددددددددددددددددن أن تؤث

 
ئً وث ال تدددددددددددددددي  اا سدددددددددددددددي 

 
دددددددددددددددددة تلددددددددددددددددد  ال فدددددددددددددددي املجتمدددددددددددددددددع، وب اص 

فرقددة علدد  أسددا  العددر    .تكددر   الت 

دددددددددددددددددة، مثددددددددددددددددد : األفدددددددددددددددددراد  .15 ة، الدددددددددددددددد ين ييلتدددددددددددددددددزم الباحددددددددددددددددث عندددددددددددددددددد إجدددددددددددددددددراء  حدددددددددددددددددوث علددددددددددددددددد  الفئدددددددددددددددددات الخاص 
 
نتمددددددددددددددددون لفئدددددددددددددددددة عمريددددددددددددددددد

ددن      أقد  :جناء  دمدا يلدد دددة، أو الس  ، أو ذوي االحتياجددات الخاص  مدن ثماند  عشددرة سددنة، أو مددن كبددار الس 

بددددددددددددددددددددددداع امل هددددددددددددددددددددددد  البحثددددددددددددددددددددددد   الدددددددددددددددددددددا -أ
 
ة، أو  ر    مدددددددددددددددددددددددع هددددددددددددددددددددددد ه الفئدددددددددددددددددددددددات وال يضددددددددددددددددددددددد ي يتماشدددددددددددددددددددددددت فسدددددددددددددددددددددددي  احيدددددددددددددددددددددددة الن   هدددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددن الن 

ة  .الجسدددي 

  -ب
 
ق  حمايدة اإلنسدانشدر عات الإجدراء البحدث في  دوء الت

 
 .تي تتعلد

 . يسددر، وبلغددة وا حددة ل دد ه الفئددات قبدد  إجددراء البحددوث عليهدداو إيضاحه مو ددوع البحددث شددرح  -ج

دة مددن ولد   األمددر، أو وكيلده، أو مدن ينددوب ع  -د
 
 الحصددول علدد  موافقددة كتا يد

ً
د
 
ل مددا قانونيد

 
 .اهمددا، أو يمث

 ات البحثي  الحصول على موافقة لجنة األخالقي   -ه
 
 ا(  الجامعة قب  البدء  مث  ه ه البحوث.ي  ة   خط

ة الحاد   باتياملاد 
 
ات البحوح على الحيوان والن  ة عشر: أخالقي 

 ـارب  أو إجـراء بحـوح علـ  الحيـوان
 
بـات بمـا يلـ  يلتـزم الباحثـون عنـد القيـام بالت

 
 :والن

ددددددددددددددددنا ي  أو نمدددددددددددددددداذج املحاكدددددددددددددددد .1 ددددددددددددددددة ك -اة يجدددددددددددددددد  اعتبددددددددددددددددار أنظمددددددددددددددددة اإلخصدددددددددددددددداب الص   -ن مكددددددددددددددددمددددددددددددددددا أل اسددددددددددددددددت دام الحواسدددددددددددددددد  اآللي 

جددددددددددددددددددارب علدددددددددددددددددى الحيوانددددددددددددددددددات، وأن يقتصدددددددددددددددددددر اسددددددددددددددددد
  ال يمكدددددددددددددددددددن تددددددددددددددددددددت دام الحيددددددددددددددددددوان علددددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددوث ال ددددددددددددددددددائ  إلجددددددددددددددددددراء الت 

ددق أهداف ددا دون هدد ا االست دام.  أن تحق 

جدددددددددددددددددددارب علددددددددددددددددددددى الحيدددددددددددددددددددوان عيجددددددددددددددددددد  أن  .2
ة   ر، أولل شدددددددددددددددددددالقددددددددددددددددددددة   نتدددددددددددددددددددداج املعرفدددددددددددددددددددة املفيدددددددددددددددددددددة تكددددددددددددددددددددون للت  ك طددددددددددددددددددددوة أساسددددددددددددددددددددي 

جارب عليهم
 .وقبي  إجراء الت 

يجدددددددددددددددددد  اسدددددددددددددددددددت دام أقدددددددددددددددددد  عددددددددددددددددددددد ممكدددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددن الحيواندددددددددددددددددددات، واختيددددددددددددددددددار الحيواندددددددددددددددددددات بشدددددددددددددددددددك  مالئددددددددددددددددددم إلعطددددددددددددددددددداء نتدددددددددددددددددددائ   .3

 ومعلومات ذات عالقة  البحث.

ة التسددددددددددددددددددددددت دم الحيوانددددددددددددددددددددددات ألغددددددددددددددددددددددراض البحددددددددددددددددددددددث ال .4
 
جري يدددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددعلمدددددددددددددددددددددد    الوسددددددددددددددددددددددائ  الت 

ً
دددددددددددددددددددددة، وبطددددددددددددددددددددددر  ال تسدددددددددددددددددددد    أملددد

 
ا علميد

 .تي يجددرى عليهددا البحددثللحيوانددات ال

جارب عليها. .5
ظم رعاية الحيوان أثناء الت 

 
 مراعاة ن



 
 

23 
 

ل ي  للحيوان أو الن   .6 د  االنقراضعدم االست دام الس   .بات امل د 

جددارب بعددد .7
  من حيوانددات الت 

 
جربددة  صورة آمنة، ومراعاة عدم إ رار ذل   البيئة. الت  ل  انتهدداء الت 

؛ ملندددددددددددددددددددددع  .8 ة عنددددددددددددددددددددددد اشددددددددددددددددددددددتمال البحدددددددددددددددددددددث علددددددددددددددددددددد  تدددددددددددددددددددددجارب تحويدددددددددددددددددددددر وراثددددددددددددددددددددد  
 
روريدددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددداذ اإلجددددددددددددددددددددددراءات واالحتياطددددددددددددددددددددددات الض 

 
ات

رة وراثي  تس ب الكائندات املحو   تي يجرى فيها البحث.ا من املختب ات الدر 

بداع األنظمدة واإل  .9
 
عامد ات مدة للت 

 
رة وراثي   جدراءات املنظ  . امدع الكائندات املحو 

ددددددددددددددددددددد .10 ددددددددددددددددددددديجددددددددددددددددددددد  الحصدددددددددددددددددددددول علدددددددددددددددددددددى موافقدددددددددددددددددددددة لجندددددددددددددددددددددة األخالقي   ات البحثي 
 
دددددددددددددددددددددة  خط ا(  الجامعدددددددددددددددددددددة قبددددددددددددددددددددد  البددددددددددددددددددددددء  دددددددددددددددددددددالبحوث ي 

 
 
 قة  الحيوان.املتعل

 املاد  
 
 لتزامات الباحث في م ال البيئةاانية عشر: ة الث

 يلي:يلتزم الباحث في م ال البيئة بما 

ددددددددددددددددددالت   .1 ددددددددددددددددددأجددددددددددددددددددراء إثندددددددددددددددددداء أد  قواعددددددددددددددددددد حمايددددددددددددددددددة البيئددددددددددددددددددة قي 
 
دددددددددددددددددداذ اإل  حاثدددددددددددددددددده، وات  ددددددددددددددددددجددددددددددددددددددراءات الوقائي  دهور ة املانعددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددن الت 

ددددددددددددددددددلددددددددددددددددددو  والت   ة وتددددددددددددددددددأمين إطددددددددددددددددددار حيدددددددددددددددددداة سددددددددددددددددددليمة ث وبمددددددددددددددددددا يتددددددددددددددددددواءم مددددددددددددددددددع تعزيددددددددددددددددددز االسددددددددددددددددددتعمال املسددددددددددددددددددتدام للمددددددددددددددددددوارد الطبيعي 

 .اة  يئيً ومستقر  

دددددددددددددددددددالت   .2 دددددددددددددددددددثدددددددددددددددددددار ا هدددددددددددددددددددد  إلدددددددددددددددددددى تحديدددددددددددددددددددد اآل جدددددددددددددددددددراء دراسدددددددددددددددددددة أوليدددددددددددددددددددةإأي   ، املبدددددددددددددددددددد     د  قواعدددددددددددددددددددد الفحددددددددددددددددددد  البيدددددددددددددددددددد ي  قي  ة لبيئي 

 جراؤه.إللبحث املراد   مدى  رورة إجراء دراسة تقييم أثر  ي ي   دبغية تحدي، املحتملة لبحثه 

وتعيدددددددددددددددددين ،  مدددددددددددددددددا يعنيددددددددددددددددده ذلددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن تحديدددددددددددددددددد وتقددددددددددددددددددير وتقيددددددددددددددددديم آثدددددددددددددددددار البحدددددددددددددددددث علدددددددددددددددددى البيئدددددددددددددددددة  تقيددددددددددددددددديم األثدددددددددددددددددر البيدددددددددددددددددد ي   .3

دددددددددددددددد  الت 
 
دددددددددددددددد  فيدددددددددددددددد  مددددددددددددددددنزمددددددددددددددددة للت  دا ي  الال دددددددددددددددد، ة لبي  اآلثددددددددددددددددار الس   وزيددددددددددددددددادة اآلثددددددددددددددددار اإليجا ي 

 
ددددددددددددددددة علددددددددددددددددى البيئددددددددددددددددة واملددددددددددددددددوارد الط ة بيعي 

 وذل  قب  إعطاء القرار  املوافقة على البحث أو رفضه.

ددددددددددددددددددددد .4 ملجموعدددددددددددددددددددددات  وهدددددددددددددددددددددي عبدددددددددددددددددددددارة عدددددددددددددددددددددن مراعددددددددددددددددددددداة الحفدددددددددددددددددددددا  علدددددددددددددددددددددى املجمدددددددددددددددددددددع الحيدددددددددددددددددددددوي   ؛ ة مراعددددددددددددددددددددداة األنظمدددددددددددددددددددددة اإليكولوجي 

 ة  اعتبار أف    الحي  غيلبيئة يتفاع  مع اة ة والحيواني  باتي  ة الن  الكائنات الحي  
 
 ة.  وحدة إيكولوجي  ها تمث

دددددددددددددددددددالت   .5  قي 
 
دددددددددددددددددددد  االت دددددددددددددددددددات الد  فاقي  دددددددددددددددددددة واإلولي  دددددددددددددددددددة واأل قليمي  دددددددددددددددددددنظمدددددددددددددددددددة الوطني  لة  حمايدددددددددددددددددددة البيئدددددددددددددددددددة، وعددددددددددددددددددددم القيدددددددددددددددددددام ة ذات الص 

   أي  
 
  رار على البيئة.أالبيئة  ما يشمله ذل  من    جريمة  حق  فع  يشك

الثة عشر: 
 
ة الث شر األكاديمي  املاد 

 
ات ال   أخالقي 

شر األكاديمي  بمايلي:إيلـتزم الباحثون ب
 
ات ال   جراءات أخالقي 

ة  .1 أو أي  مددددددددددددددددددواد  أخددددددددددددددددددرى ، عدددددددددددددددددددم طبددددددددددددددددددع، أو نشددددددددددددددددددر، أو  يددددددددددددددددددع أي  كتدددددددددددددددددد ، أو مطبوعددددددددددددددددددات، أو أفددددددددددددددددددالم، أو  ددددددددددددددددددرام  حاسددددددددددددددددددوبي 

دون الحصددددددددددددددددددددول علددددددددددددددددددددى ل مددددددددددددددددددددن الجامعدددددددددددددددددددة املمددددددددددددددددددددو  تدددددددددددددددددددم  تمويل ددددددددددددددددددددا  مدددددددددددددددددددن الجامعددددددددددددددددددددة أو تطويرهددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددددالل البحدددددددددددددددددددث 

ا ية صريحة ومسبقة من الجامعة.   موافقة كت 

م الباحدددددددددددددددددث ا  .2 ئي   طلددددددددددددددددد  إلدددددددددددددددددى الجامعدددددددددددددددددة مصددددددددددددددددددحوبً يتقدددددددددددددددددد  ة املدددددددددددددددددراد طبع دددددددددددددددددا، أو نشدددددددددددددددددرها، أو  الدددددددددددددددددر   نسدددددددددددددددددد ة مدددددددددددددددددن املددددددددددددددددداد 

  يع ا.

 اذ اإلجراء املناس . .3
 
ل  بعد املصادقة عليه إلى الجامعة الت

 
ض الط   املفو 

 
 يحي  املمث
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ددددددددددددددددددة، أو  دددددددددددددددددددرام  اإلشددددددددددددددددددارة إلددددددددددددددددددى دعدددددددددددددددددددم  .4 الجامعددددددددددددددددددة للبحددددددددددددددددددث فدددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددد   نشدددددددددددددددددددرة، أو مقالددددددددددددددددددة، أو أطروحددددددددددددددددددة، أو ورقدددددددددددددددددددة علمي 

ة أو مواقدددددددددددددددددددع علدددددددددددددددددددى اإلنت ندددددددددددددددددددت، أو غي هدددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن ا قدددددددددددددددددددة  دراسدددددددددددددددددددات حاسدددددددددددددددددددوبي 
 
دددددددددددددددددددونتائجددددددددددددددددددده  البحدددددددددددددددددددثملدددددددددددددددددددواد  املتعل

ً
 ا، اعت اف

ه كما يلي:، عم الجامعة للبحث  د  ويكون نص 

دددددددددددددددددة  األطروحدددددددددددددددددة   ي دعمتددددددددددددددددده جامعدددددددددددددددددة ... علدددددددددددددددددى دراسدددددددددددددددددات ونتدددددددددددددددددائ  البحدددددددددددددددددث الددددددددددددددددد   تحتدددددددددددددددددوي هددددددددددددددددد ه املقالدددددددددددددددددة   الورقدددددددددددددددددة العلمي 

رى  املنحة رقم ... (.
 أم  الق 

ددددددددددددددددد .5 دددددددددددددددددة املدددددددددددددددددواد  املنشدددددددددددددددددورة  أي 
 
دددددددددددددددددة ينبغددددددددددددددددد  أن تحتدددددددددددددددددوي كاف دددددددددددددددددة واملقددددددددددددددددداالت  –ة وسددددددددددددددددديلة إعالمي   اسدددددددددددددددددتلناء األطروحدددددددددددددددددات العلمي 

 
 
دددددددددددددددة املنشدددددددددددددددورة فدددددددددددددددي مجدددددددددددددددال ددددددددددددددد –ت علمي  دددددددددددددددة الجامعدددددددددددددددة علدددددددددددددددى الن  علدددددددددددددددى شدددددددددددددددعار الجامعدددددددددددددددة وصددددددددددددددديغة لتب ئدددددددددددددددة ذم  الي:  إن  حدددددددددددددددو الت 

فين( 
 
ددددددددددددددددددد   املدددددددددددددددددددؤل

 
شدددددددددددددددددددرة هدددددددددددددددددددي للمؤل

 
وصددددددددددددددددددديات املددددددددددددددددددد كورة فدددددددددددددددددددي هددددددددددددددددددد ه الن تدددددددددددددددددددائ  واالسدددددددددددددددددددتنتاجات والت  ددددددددددددددددددة اآلراء والن 

 
ال  و، كاف

 . رورة وج ة نظر جامعة أم  القرى(تعك   الض  

 عدم نشر نف  نتائ  البحث في أي  أوعية نشر أخرى. .6

ددددددددددددددد .7 كدددددددددددددددات البحدددددددددددددددث العاملي  دددددددددددددددة عمل دددددددددددددددم فدددددددددددددددي جميدددددددددددددددع محر  دددددددددددددددة و دددددددددددددددع مرجعي  ي 
 
ة؛ جامعدددددددددددددددة أم  القدددددددددددددددرى، مدددددددددددددددع ذكدددددددددددددددر القسدددددددددددددددم والكل

 التي ينتمون إليها.

ـجراءات البحث العلمي   ة  ة الرابعة عشر: املمارسات األخالقي   املاد 

ة. .1 ة إلثراء املعرفة وإفادة املجتمع واإلنساني   توجيه البحوث العلمي 

2.  
 
ى للعمدددددددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددددددد ي  إال ، والعمدددددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددددد  تنميتهددددددددددددددددددددددا  مددددددددددددددددددددددن يمتلدددددددددددددددددددددد  م ددددددددددددددددددددددارات وقدددددددددددددددددددددددرات البحددددددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددددددال يتصددددددددددددددددددددددد  مي 

ة، والحفا  عليها.   اكمي 
 
  الخب ات الت

ة فددددددددددددددددددي جميددددددددددددددددددع عمليددددددددددددددددددات ومرا .3 ددددددددددددددددددة واملصددددددددددددددددددداقي  مددددددددددددددددددن  احدددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددث العلدددددددددددددددددددمي  املختلفددددددددددددددددددة  دددددددددددددددددددءً اإللتددددددددددددددددددزام  األمانددددددددددددددددددة العلمي 

تائ .   تصميم البحث وانتهاًء  الن 

وثيق واالستش اد، مع عدم املبالغة في ذكر املراجع  .4 قة في الت  ة دون الرجوع إليها.الد   العلمي 

صددددددددددددددددددوص املنقولددددددددددددددددددة  مددددددددددددددددددا ي دددددددددددددددددد    البحددددددددددددددددددث سددددددددددددددددددواًء  .5 غيدددددددددددددددددددر قصددددددددددددددددددد، ويكددددددددددددددددددون كددددددددددددددددددان ذلدددددددددددددددددد   قصددددددددددددددددددد أ م بأ عدددددددددددددددددددم  تدددددددددددددددددددر الن 

دً    دون أي  ل   أو غموض. اوا دًح  و ااالقتبا  محد 

دة واملعتمددددددددددددددددة فدددددددددددددددي لدددددددددددددددوائ  وأنظعددددددددددددددددم تجددددددددددددددداوز نسدددددددددددددددبة االقتبدددددددددددددددا  ا .6 مدددددددددددددددة عمدددددددددددددددادة البحدددددددددددددددث العلمدددددددددددددددي   وفدددددددددددددددق نمدددددددددددددددوذج ملحدددددددددددددددد 

 ب(.

ددددددددددددددددددده، وعدددددددددددددددددددن إهمدددددددددددددددددددال دالالت أرقدددددددددددددددددددام أو  ياندددددددددددددددددددات قدددددددددددددددددددد يدددددددددددددددددددؤد   .7 ضدددددددددددددددددددلي  العلددددددددددددددددددددمي  املوج 
ي إ رازهدددددددددددددددددددا إلدددددددددددددددددددى االمتنددددددددددددددددددداع عدددددددددددددددددددن الت 

 تي يتمحور حول ا البحث.إ عا  الفكرة ال

دددددددددددددددددددة ال .8 تدددددددددددددددددددائ  البحثي  دددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددرض الن  ة دون تشدددددددددددددددددددويه تدددددددددددددددددددد  يتوص  ة، وشدددددددددددددددددددفافي  ة، ومو دددددددددددددددددددوعي    إليهدددددددددددددددددددا البددددددددددددددددددداحثون  مصدددددددددددددددددددداقي 

تدددددددددددددددددددائ  علدددددددددددددددددددى فر دددددددددددددددددددي  أو تزييددددددددددددددددددد  أو تلفيدددددددددددددددددددق، وعددددددددددددددددددددم إخفددددددددددددددددددداء أو ت ة أو تفسدددددددددددددددددددي  الن  دددددددددددددددددددلبي  تدددددددددددددددددددائ  الس  دددددددددددددددددددات  ن  وريدددددددددددددددددددة الن  ة ي 

هدددددددددددددددا عدددددددددددددددن  حدددددددددددددددث ، وعددددددددددددددددم اسدددددددددددددددتبعاد املعلددددددددددددددددمي  ت وادعددددددددددددددداء أف  تدددددددددددددددائ  الحقجريدددددددددددددددد ي   مدددددددددددددددن الن 
 
ددددددددددددددداذ

 
اجمدددددددددددددددة نحدددددددددددددددر  والش دددددددددددددددة الن  يقي 

 
 
ة املنف  جارب العلمي 

 ة.عن الت 

9.    
 
عدددددددددددددددددددددد  اال تعددددددددددددددددددددداد والت ة أو الت  دددددددددددددددددددددة غددددددددددددددددددددددي  مسدددددددددددددددددددددتحق  ى حقدددددددددددددددددددددو  اآلخدددددددددددددددددددددرين ونتددددددددددددددددددددداج م ي علدددددددددددددددددددددفدددددددددددددددددددددع عدددددددددددددددددددددن أي  مكاسددددددددددددددددددددد   حثي 

 
 
، وعن إيثار املصالح الش ة.خصي  الفكري   ة على املصالح العام 

عامددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددع جميدددددددددددددددددع أطدددددددددددددددددرا  البحدددددددددددددددددث وعميدددددددددددددددددديز فدددددددددددددددددي االعدالدددددددددددددددددة واالحددددددددددددددددددت ام وعددددددددددددددددددم الت   .10 ندددددددددددددددددلت  ة البحدددددددددددددددددث علدددددددددددددددددى أسدددددددددددددددددا  ي 

 الد  
 
 ون، أو الجن .ين، أو العر ، أو الل
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دددددددددددددددددة املناسدددددددددددددددددبة الح .11 دددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي اسدددددددددددددددددت دام املنهجي  دددددددددددددددددة البحثي  دددددددددددددددددة املثلدددددددددددددددددى لعدددددددددددددددددرض ري  للبحدددددددددددددددددث، وفدددددددددددددددددق اختيدددددددددددددددددار األوعيدددددددددددددددددة العلمي 

 في البحث. نتاج م املعرفي  

  اسدددددددددددددددددددددت دمت مدددددددددددددددددددددن قبددددددددددددددددددددد  دتدددددددددددددددددددددعندددددددددددددددددددددد طلددددددددددددددددددددد  البياندددددددددددددددددددددات واملعلومدددددددددددددددددددددات الاسدددددددددددددددددددددتجا ة البددددددددددددددددددددداحثين للمجتمدددددددددددددددددددددع البحدددددددددددددددددددددد ي   .12

تائ  أو تحديدها أو نقدها. ؛ الباحثين  للوصول إلى نتائ  البحث، من أج  إعادة تأكيد الن 

ددددددددددددددددددين بعي  دتددددددددددددددددددنددددددددددددددددددات واملعلومددددددددددددددددددات الفددددددددددددددددددا  علددددددددددددددددددى البياالح .13 نددددددددددددددددددة البحددددددددددددددددددث مددددددددددددددددددن   تجمددددددددددددددددددع عددددددددددددددددددن األفددددددددددددددددددراد والجماعددددددددددددددددددات املعني 

ته  حيث طر  است دام ا الع اآلخرين عليها.و كيفي 
 
 ، ونشرها، أو اط

 دددددددددددددددددددددداذ الحيطددددددددددددددددددددددة واإلجددددددددددددددددددددددراءات الالزمددددددددددددددددددددددة  .14
 
ته، وات العنايدددددددددددددددددددددة والحفددددددددددددددددددددددا  علددددددددددددددددددددددى حيدددددددددددددددددددددداة اإلنسددددددددددددددددددددددان وكرامتددددددددددددددددددددده وخصوصددددددددددددددددددددددي 

ة.للوقاية من أي  م اطر أو أ رار محتم جارب العلمي 
 لة قد يتعر ض ل ا أثناء الت 

دددددددددددددددددددددددا ي  العنايددددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددددالحيوان إذا د .15 ددددددددددددددددددددددة الت 
 
 دددددددددددددددددددددداذ كاف

 
ددددددددددددددددددددددة عليدددددددددددددددددددددده، وات جددددددددددددددددددددددارب العلمي 

ددددددددددددددددددددددرورة إلددددددددددددددددددددددى إجددددددددددددددددددددددراء الت  عددددددددددددددددددددددت الض 

جربة وت في  األلم واملعاناة على الحيوان. رو  املالئمة إلجراء الت 
 
 واالحتياطات؛ لتوفي  الظ

 لدتزام الباحثين  ا .16
 
ات وعدم فاالوعود واالت  .نقض ا قي 

ددددددددددددددد .17
 
عددددددددددددددددم اإلخدددددددددددددددالل و ولدددددددددددددددوائ  وسياسدددددددددددددددات  الع الكامددددددددددددددد   وااللتدددددددددددددددزام   كددددددددددددددد   مدددددددددددددددا ي ددددددددددددددد   البحدددددددددددددددث العلددددددددددددددددمي  مدددددددددددددددن انظمدددددددددددددددةاالط

.  إعداد امليثا  وإرفاقه(.منه دات املطلوبة ع    ها، وتوقيع املواثيق والت    قب  البدء في املشروع البح ي 

دددددددددددددددددددددام للمسددددددددددددددددددددداءلة عدددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددد    .18 ددددددددددددددددددددد االسدددددددددددددددددددددتعداد الت 
 
ق  ددددددددددددددددددددد جراءات البحدددددددددددددددددددددث العلددددددددددددددددددددددمي  ونتائجددددددددددددددددددددده واالسدددددددددددددددددددددتحقاقات مدددددددددددددددددددددا يتعل

 والجزاءات املت
 
 بة على اإلخالل  ه. ت

ة ال امسةعشر: املساءالت  والجزاءات املاد 

دددددددددددددد ددددددددددددددات البحددددددددددددددث العلدددددددددددددددمي  يحددددددددددددددال األمددددددددددددددر إلددددددددددددددى الت  فددددددددددددددي حددددددددددددددال وجددددددددددددددود شددددددددددددددبهة علمي  حقيددددددددددددددق  معرفددددددددددددددة ة او م الفددددددددددددددة لقواعددددددددددددددد أخالقي 

ددددددددددددددددددلتحديددددددددددددددددددد الوقددددددددددددددددددا ع املشددددددددددددددددددتبه  هدددددددددددددددددا،  ؛لجندددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددوا ط وممارسددددددددددددددددددات األمانددددددددددددددددددة العلمي         ة فدددددددددددددددددد ذا ث ددددددددددددددددددت وجددددددددددددددددددود إخددددددددددددددددددالل فدددددددددددددددددي الض 

 –أو تضددددددددددددددددارب مصددددددددددددددددالح أو نددددددددددددددددزاع  ددددددددددددددددين أعضدددددددددددددددداء الفريددددددددددددددددق البحددددددددددددددددد ي  ترفددددددددددددددددع الج ددددددددددددددددة املنوطددددددددددددددددة  هددددددددددددددددا األ حدددددددددددددددداث  مركددددددددددددددددز  حددددددددددددددددوث 

دددددددددددددددددة ...إلدددددددددددددددددد ( إلدددددددددددددددددى دددددددددددددددددة علمي 
 
ـــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــث مجل    ددددددددددددددددد تت  و ،  ددددددددددددددددداإلخالل  اتقريدددددددددددددددددرً  بالجامعـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــي   لجنـــــــــــــــــة أخالقي 

 
 جندددددددددددددددددةالل

لية
 
 - :اإلجراءات التا

 :  الجزاءات

ددددددددددددددددددددددددات البحددددددددددددددددددددددددث .1 لة  الجامعددددددددددددددددددددددددة    العلمددددددددددددددددددددددددي   تقددددددددددددددددددددددددوم لجنددددددددددددددددددددددددة أخالقي 
 
 يددددددددددددددددددددددددن           / ناقشددددددددددددددددددددددددة الباحددددددددددددددددددددددددث ين املخددددددددددددددددددددددددال ماملشددددددددددددددددددددددددك

 ،  ،    ول دددددددددددددددا االسدددددددددددددددتعانة  مدددددددددددددددن تدددددددددددددددراه  مدددددددددددددددن أهددددددددددددددد  االختصددددددددددددددداص (   سددددددددددددددداب املخالفدددددددددددددددة، وتحديدددددددددددددددد الباحدددددددددددددددث املتعدددددددددددددددن أسدددددددددددددددب

مدددددددددددددة ي الجامعدددددددددددددة واملنصدددددددددددددوص عليهدددددددددددددا فدددددددددددددي أنظجدددددددددددددراءات املعمدددددددددددددول  هدددددددددددددا فدددددددددددددثدددددددددددددم  تضدددددددددددددع توصددددددددددددديتها حيدددددددددددددال ذلددددددددددددد  وفدددددددددددددق اإل ومدددددددددددددن 

 الدولة. 

دددددددددددددات البحدددددددددددددث .2  مي  سددددددددددددد  ر  ددددددددددددداإل ال   العلمددددددددددددددي   تقدددددددددددددوم لجندددددددددددددة أخالقي 
 
يددددددددددددددن  / ث   يدددددددددددددن املخدددددددددددددال حدددددددددددددت إليدددددددددددددده مدددددددددددددع الباا  مدددددددددددددا توصدددددددددددددل

دددددددددددددددددد   فددددددددددددددددددي املخالفددددددددددددددددددة خددددددددددددددددددال ،    ينتسدددددددددددددددددد  إليهددددددددددددددددددا الباحددددددددددددددددددث دتددددددددددددددددددل شدددددددددددددددددد رين  حددددددددددددددددددد  أق دددددددددددددددددد   إلددددددددددددددددددى الج ددددددددددددددددددة الوتحديددددددددددددددددددد املتس 

 ئي .الر  

ددددددددددددددددددة  تطبيددددددددددددددددددق قددددددددددددددددددوم لجت .3 ددددددددددددددددددات البحثي  ددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددى الباحددددددددددددددددددث الددددددددددددددددددرئي  والباحددددددددددددددددددث إنددددددددددددددددددة األخالقي  جددددددددددددددددددراءات املخالفددددددددددددددددددة العلمي 

الية:   املخال  حس  توصيتها وذل   تطبيق اإلجراءات الت 

 إلغاء البحث املقبول للباحث من تاري   -أ
ً
 فيه. اا رئيًس تطبيق اإلجراء في حال كونه  احث



 

26 
 

ددددددددددددددددددددد حددددددددددددددددددددداث مددددددددددددددددددددددن تدددددددددددددددددددددايسدددددددددددددددددددددتبعد الباحدددددددددددددددددددددث املخددددددددددددددددددددددال  مدددددددددددددددددددددن جميددددددددددددددددددددددع األ  -ب
ً
                     اا رئيًسددددددددددددددددددددددري  تطبيددددددددددددددددددددددق اإلجدددددددددددددددددددددراء إذا كددددددددددددددددددددددان  احث

 
ً
 .اأو مشارك

 ا، وفًقددددددددددددددوال تزيدددددددددددددد علددددددددددددددى ثالثدددددددددددددة أعددددددددددددددوام  ة ال تقددددددددددددد  عددددددددددددددن عددددددددددددددام يدددددددددددددرف  تقددددددددددددددديم أي  إنتددددددددددددداج علدددددددددددددددمي  للباحددددددددددددددث املخدددددددددددددال  ملددددددددددددددد   -ج

ات البحث رهقر  ملا ت   الجامعة. العلمي   لجنة أخالقي 

عم في  .4 ة.حال ثبوت عدم  ح  يحرم الباحث من الد  اتي 
 
 ة ما ورد في سي ته ال 

لزم الباحث   عادة  .5 كر ل ا.كام  ي 
 
اعمة في حالة عدم التزامه  الش ات للج ة الد   املستحق 

ات الباحددددددددددددث  املخدددددددددددد    حسدددددددددددد  مددددددددددددا أسددددددددددددند إليدددددددددددده مددددددددددددن م ددددددددددددام   .6 ر مسددددددددددددتحق  ويطالدددددددددددد    عددددددددددددادة مددددددددددددا اسددددددددددددتلمه م هددددددددددددا  مددددددددددددا ، تقددددددددددددد 

 اته. ال يق  عن ثلث مستحق  

دددددددددددددددددتقدددددددددددددددددر   م البحدددددددددددددددددث أو املشدددددددددددددددددروع فرصدددددددددددددددددةيمدددددددددددددددددن  مقدددددددددددددددددد   .7 السدددددددددددددددددتدراا إدراج  ؛ ات البحدددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددي  ر مدددددددددددددددددد ها لجندددددددددددددددددة أخالقي 

  اد ي  الباحثين املشاركين في فريق العم  إن من  اسم أو أكد   
 
 .اسقط س وً ه أن

اعمددددددددددددددددة فددددددددددددددددي حددددددددددددددددال ثبددددددددددددددددوت رفدددددددددددددددد  إدراج اسددددددددددددددددم أحددددددددددددددددد  .8
عم للج ددددددددددددددددة الد  م البحددددددددددددددددث أو املشددددددددددددددددروع   عددددددددددددددددادة الددددددددددددددددد  يلددددددددددددددددزم مقددددددددددددددددد 

 املشاركين في فريق العم .الباحثين 

، ويحدددددددددددددددرم الباحددددددددددددددث الدددددددددددددددر   .9 عم عنددددددددددددددد ثبدددددددددددددددوت تقديمددددددددددددددده أو يسددددددددددددددتبعد العمددددددددددددددد  البحددددددددددددددد ي  فعددددددددددددددة األخددددددددددددددددي ة مددددددددددددددن الدددددددددددددددد  ئي  مدددددددددددددددن الد 

ة.  نشره ألك   من دوري 

ة عددددددددددددددددام إلددددددددددددددددى ثاليحددددددددددددددددرم الباحددددددددددددددددث الددددددددددددددددر   .10  ملددددددددددددددددا تددددددددددددددددراه لجنددددددددددددددددة اثددددددددددددددددة  أعددددددددددددددددوام وفًقددددددددددددددددئي  مددددددددددددددددن تقددددددددددددددددديم أ حدددددددددددددددداث مدعومددددددددددددددددة ملددددددددددددددددد 

ات البحث  لتزامات الباحثين. اثبوت إخالله   عند العلمي   أخالقي 

ددددددددددددددددات البحددددددددددددددددثئييحددددددددددددددددال الباحددددددددددددددددث الددددددددددددددددر   .11 وت طددددددددددددددددر ج ددددددددددددددددة عملددددددددددددددددده ، حقيددددددددددددددددق للت   الجامعدددددددددددددددددة   العلمددددددددددددددددي     إلددددددددددددددددى  لجندددددددددددددددددة أخالقي 

 ،  اوسددددددددددددددددددائ  اإلعددددددددددددددددددالم قبدددددددددددددددددد  تحكيمدددددددددددددددددده فهائًيددددددددددددددددددفددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددال إعددددددددددددددددددالن نتددددددددددددددددددائ  البحددددددددددددددددددث فددددددددددددددددددي 
 
جنددددددددددددددددددة أن توقددددددددددددددددددع عليدددددددددددددددددده مددددددددددددددددددن ولل

 .االعقوبات ماتراه مناسبً 

حكيم مرة .12   ال يسند الت 
 
ة تحكأخرى للمحك ة املتعار  عليها.م إذا ث ت عدم واقعي   يمه وفق املنهجي 

13.  
 
دة للت  م من املكافأة في حال عدم التزامه يحرم املحك ة املحد  مني   كيم. ح الفت ة الز 

عم فدددددددددددددددي حدددددددددددددددال ثبدددددددددددددددوت اسدددددددددددددددتغالل سدددددددددددددددلطته لخدمدددددددددددددددة  .14 عومدددددددددددددددة مدددددددددددددددن الدددددددددددددددد  يحدددددددددددددددرم رئدددددددددددددددي  الفريدددددددددددددددق البحدددددددددددددددد ي  فدددددددددددددددي الددددددددددددددددب ام  املد 

خص
 
ة.مصالحه الش  ي 

ة للفريددددددددددددددددددددق  .15 يحددددددددددددددددددددرم املستشددددددددددددددددددددار فددددددددددددددددددددي املشددددددددددددددددددددروع البحددددددددددددددددددددد ي  مددددددددددددددددددددن املكافددددددددددددددددددددأة فددددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددددال عدددددددددددددددددددددم تقددددددددددددددددددددديم دورات استشدددددددددددددددددددداري 

.  البح ي 

دددددددددددددددددة  املنتحددددددددددددددددد ، واملدددددددددددددددددزو   .16 دددددددددددددددددة الفكري  ى علدددددددددددددددددى حقدددددددددددددددددو  امللكي  ددددددددددددددددديعاقددددددددددددددددد  كددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددن تعدددددددددددددددددد  ق( بعقوبدددددددددددددددددة أو أكدددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددن ر، وامللف 

ات البحث الية حس  ما تقرره العقوبات الت    :   الجامعة العلمي   لجنة أخالقي 

  -أ
 
حف  على جميع الن  سد  أو املواد  املنتحلة. الت 

ة للج ة الد   -ب  أق   . اعمة ال تتجاوز قيمة املشروع كحد  دفع غرامة مالي 

 إلغاء املشروع. -ج

مدددددددددددددع إ دددددددددددددال   ،واليزيدددددددددددددد علدددددددددددددى خمسدددددددددددددة أعدددددددددددددوام عدددددددددددددن عدددددددددددددام  عومدددددددددددددة  مدددددددددددددا ال يقددددددددددددد   مدددددددددددددان مدددددددددددددن املشددددددددددددداركة فدددددددددددددي أي   دددددددددددددرام  مدالحر  -د

 ج ة عمله. 

دددددددددددددددددد .17 دددددددددددددددددد ق فددددددددددددددددددي حدددددددددددددددددددق  تطب  ملديندددددددددددددددددددة  اادسةعشددددددددددددددددددرة وفًقددددددددددددددددددالفقدددددددددددددددددددرة الس   –ا قة املنتحدددددددددددددددددد  دون إحالددددددددددددددددددة إحددددددددددددددددددددى العقوبددددددددددددددددددات الس 

ددددددددددددددددددد –امللددددددددددددددددددد  عبدددددددددددددددددددد العزيدددددددددددددددددددز  ددددددددددددددددددد 55لة أو  إن ث دددددددددددددددددددت نقلددددددددددددددددددده ثالثدددددددددددددددددددة أسدددددددددددددددددددطر متص  لغدددددددددددددددددددة العربي 
 
  ةكلمدددددددددددددددددددة  ال

 
 ، ندددددددددددددددددددوع الخدددددددددددددددددددط
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TraditionalArabic 44، و14، الحجددددددددددددددددددددم  
 
لغدددددددددددددددددددددة اإلنجليزيددددددددددددددددددددة ندددددددددددددددددددددوع الخددددددددددددددددددددط

 
، TimeNew Roman كلمددددددددددددددددددددة  ال

 (12الحجم 

ددددددددددددددد  مدددددددددددددددع اإلحالدددددددددددددددة ألكدددددددددددددددد   مدددددددددددددددن ثمانيدددددددددددددددة أسدددددددددددددددطر مت   .18 حدددددددددددددددال ، و عاقددددددددددددددد  مرتكبددددددددددددددده  صدددددددددددددددلة يعتبددددددددددددددد  فدددددددددددددددي حكدددددددددددددددم االسدددددددددددددددتاللالنق 

 تقد  
 
ددددددددددددددمدددددددددددددده للت  ملدددددددددددددداد  ة  مدددددددددددددداورد فددددددددددددددي ا قيددددددددددددددة العلمي 

 
ددددددددددددددال مددددددددددددددن ال ينالثددددددددددددددة الخامسددددددددددددددة والث دة لشددددددددددددددؤون أعضدددددددددددددداء هيئددددددددددددددة ئحددددددددددددددة املوح 

 .ة في ي  نوقواعدها الت در   ومن في حكم مالت  

بدددددددددددددددددات تطبدددددددددددددددددق الجدددددددددددددددددزاءات الدددددددددددددددددواردة فددددددددددددددددديم  .19
عندددددددددددددددددد اإلخدددددددددددددددددالل بشدددددددددددددددددروط إجدددددددددددددددددراء البحدددددددددددددددددوث علدددددددددددددددددى اإلنسدددددددددددددددددان والحيدددددددددددددددددوان والن 

ددددددددددددددددددد م علدددددددددددددددددددى الكائندددددددددددددددددددات الص  دددددددددددددددددددات البحدددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددي  دددددددددددددددددددة ألخالقي  نفي ي  ئحدددددددددددددددددددة الت 
 
ادرة مدددددددددددددددددددن مديندددددددددددددددددددة امللددددددددددددددددددد  عبددددددددددددددددددددالعزيز الال

  . قنيةللعلوم والت  

 

ة  ادسة عشر:الس  املاد 

 ثالح سنوات . مراجعت ا كج   بالجامعة   وتتم   ا من املجلس العلمي  يعمج ب ذة القواعد من تاريخ إقراره
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 املراجع

 

•  
 
 م2010 شم ،، جامعة عين ي  ات البحث العلدددمأخالقيدد

  - ات البحث العلمي  إرشادات أخالقي   •
 
 -جامعة املل  فيص   - ات البحث العلمي  ائمة ألخالقي  جنة الد  الل

 .د ه1434ل اإلصدار األو  

 . 2020 ل الوط ي  حو  الت   رنام   •

 . 2030ة عودي  ة الس  ة اململكة العربي  يرؤ  •

 . م2015ادات جامعة مدينة الس   ات البحث العلمي  دلي  أخالقي   •

، جامعة فلسطيندلي  أخالقي   •  . م2014، ات البحث العلمي 

 ات البحث دلي  أخالقي   •
 
، كل  . م 2012،دمياط ةالعلوم، فرعي  العلمي 

 ه. 1431البحوث، دعم  الئحة، قنية مدينة املل  عبد العزيز للعلوم والت   •

 ا •
 
 م.2015ديسمرب  ،سعود ، جامعة العلمي  ات البحث مة ألخالقي  لقواعد املنظ

•  
 
 . القرى  جامعةأم  ،  ةالبحثي   للمجموعات مةالقواعداملنظ

•  
 
 ه.1420، في الجامعات دة للبحث العلمي  ئحة املوح  الال

 

• The European Code of Conduct for Research Integrity : 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchInte

grity.pdf 

 

• The Science & Society Team, Department for Innovation, Universities & Skills (DIUS), UK,A 

Universal Ethical Code for Scientists: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/u

niversal-ethical-code-scientists.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/universal-ethical-code-scientists.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/universal-ethical-code-scientists.pdf
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 : ةعودي  ة الس  في اململكة العربي  ة ة الفكري  قوانين امللكي  

 

ة باتي  ارات املتكاملة واألصنا  الن  ة للد   طيطي  صميمات الت  نظام  راءات االخت اع والت   •

، ه  1425 5 29 في خاملؤر   27رقم م  ادر  موج  املرسوم امللك   الص   ة  ناعي  ماذج الص  والن  

 . (2004  (2004يوليو  17موافق 

•  
 
رج   2في  خاملؤر   41رقم م  ادر  موج  املرسوم امللك      الص  نظام حماية حقو  املؤل

 . (2003(  2003أغسط   30املوافق  1424

جمادى األولى  28 يف 21رقم م   موج  املرسوم امللك   ادر ة  الص  جاري  نظام العالمات الت   •

 . (2002  (2002أغسط   7املوافق  1423

 20املوافق  1420شعبان  12م في  15رقم  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  جاري  األسماء الت  نظام  •

 . (1999(  1999نوفمب  

 35رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة وإفشائها  الص  ري  نظام عقوبات نشر الوثائق واملعلومات الس   •

 . (2011(  2011أ ري   12املوافق  1432 5 8 في خاملؤر  

، 1429 04 23 في  خاملؤر   19رقم م  ادر  املرسوم امللك    الص   جاري  الت   الغ   نظام مكافحة  •

 . (2008(  2008أ ري   29موافق 

 1428ل ربيع األو   8في  17رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  نظام مكافحة جرائم املعلوماتي   •

 . (2007((  2007مار   26 جري، املوافق 

 1428ل ربيع األو   8في  8رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  لكت وني  عامالت اإلنظام حماية الت   •

 .  (2007  (2007مار   26املوافق 

عاون لدول ة لدول مجل  الت  ة والوقائي  عويضي  دا ي  الت  د ملكافحة اإلغرا  والت  القانون املوح   •

 13املوافق  1427 5 17 في  خاملؤر   30رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  الخلي  العربي  

 . (2006(  2006يونيو 

هد 1425 05 04 في خاملؤر   25رقم م  ادر  موج  املرسوم امللك   نظام املنافسة  الص   •

 (2004(  2004يونيو  22املوافق 

•  
 
 نظام مكافحة الت

 
هد املوافق 1425 05 04في  خاملؤر   22رقم م  ادر  املرسوم امللك      الص  ست

 . (2004(  2004يونيو  21

في  خاملؤر   3رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  يدالني  نظام املنشآت واملستحضرات الص   •

 . (2004  (2004يونيو  18هد املوافق 1425 06 01

 24هد املوافق 1423 04 14في  15رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  جاري  نظام البيانات الت   •

 . (2002(  2002يونيو 

في  خاملؤر   4رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  راعي   األسمدة واملخصبات الز  جار تنظام اال •

 . (2002(  2002أ ري   20هد املوافق 1423 02 08

هد 1422رج   28 في  خاملؤر   39رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  نظام اإلجراءات الجزائي   •

 . (2001(  2001أكتوبر  16املوافق 
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 نظام املطبوعات  •
 
هد 1421 09 03في  32رقم م  ادر  موج  املرسوم امللك   شر  الص  والن

 . (2000(  2000 11 29املوافق 

•  
 
هد 1421 05 20( وتاري  21رقم  م  ادر  املرسوم امللك   الص    ة رعي  نظام املرافعات الش

 . (2000  2000أغسط   19املوافق 

 1416 1 21 في  خاملؤر   1م  امللك   ادر  موج  املرسوم  الص   جاري  ج  الت  قانون الس   •

 . (1995(  1995يوليو  7املوافق 

 10، املوافق 1412 9 7 في  خاملؤر   26رقم م   ادر  موج  مرسوم ملك   نظام اإليداع  الص   •

 . (1992(  1992مار  

 في خاملؤر   9رقم م  ادر  موج  املرسوم امللك   ة  الص  نظام مكتبة املل  ف د الوطني   •

 . (1989  1996لة في (،  صيغته املعد  1989ديسمب   12هد، املوافق 1410 5 13

 .  (1989قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظالم   •

هد املوافق 1390 1 15 في خاملؤر   2رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  جاري  املحاكم الت   نظام •

 . (1970((  1970مار   23

هد املوافق 1382 2 20 في خاملؤر   11رقم م  ادر  املرسوم امللك   ة  الص  جاري  لت  نظام الوكاالت ا •

 . (1962  (1962يوليو  22

 .  (2009  جاري  الت   ة لنظام مكافحة الغ   نفي ي  الالئحة الت   •

 .  (2008ة لنظام حماية املنافسة  نفي ي  الالئحة الت   •

 . (2006 ة ة الحكومي  عامالت اإللكت وني   وا ط تطبيق الت   •

 نفي ي  الالئحة الت   •
 
 ة لنظام مكافحة الت

 
 . (2005   ست

 . (2005ة  ري  ة الس  جاري  الئحة حماية املعلومات الت   •

•  
 
  نظامة لنفي ي  ئحة الت  الال

 
 . (2005   حقو  املؤل

 جاري  ة للعالمات الت  ة الفكري  ة لحماية حقو  امللكي  اإلجراءات الحدودي   •
 
  ة وحقو  املؤل

 2004) . 

•  
 
ارات املتكاملة ة للد   طيطي  صميمات الت  ة لنظام  راءات االخت اع والت  نفي ي  ئحة الت  الال

 . (2004ة  ناعي  ماذج الص  ة والن  باتي  واألصنا  الن  

•  
 
 . (2002ة  جاري  ة لنظام البيانات الت  نفي ي  ئحة الت  الال

•  
 
 . (2002  2002جارية لعام ة لنظام العالمات الت  نفي ي  ئحة الت  الال

•  
 
 . (2000ة  جاري  ة لنظام األسماء الت  نفي ي  ئحة الت  الال

•  
 
  والقرار الوزاري   جاري  ج  الت  ة لنظام الس  نفي ي  ئحة الت  الال

 
سجي  بشأن تطوير إجراءات الت

 1996) . 

•  
 
 . (1981ة  جاري  ة لنظام الوكاالت الت  نفي ي  ئحة الت  الال
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 :املعاهدات 

 . ةة الفكري  ة للملكي  العاملي  ة تديرها املنظم   ياملعاهدات الت •

 . (2013أغسط   03معاهدة قانون الب اءات   •

 . (2013أغسط   03ن بشأن الب اءات  عاو  معاهدة الت   •

 . (2004مار   11ة  ناعي  ة الص  ة  ار   لحماية امللكي  اتفاقي   •

 . (2004مار   11ة  ي  ة والفن  فات األد ي  ة  رن لحماية املصن  اتفاقي   •

 . (1982مايو  22ة  ة الفكري  إنشاء املنظمة العاملية للملكي  ة اتفاقي   •

 . ة   دء نفاذ املعاهدة  النسبة للطر  املتعاقد(ة الفكري  دة األطرا  متعلقة  امللكي  معاهدات متعد   •

 املؤتمر العام ملنظمة األمم املت   •
 
 حدة للت

 
 . (2016فب اير  13قافة    ية والعلم والث

 ثات العضوي  امللو   ة استك ولم بشأناتفاقي   •
 
 . (2012أكتوبر  23ا تة  ة الث

 . (2008يوليو  24ة حقو  األ خاص ذوي اإلعاقة  اتفاقي   •

 . (2008يوليو  24ة حقو  األ خاص ذوي اإلعاقة  التفاقي   الب وتوكول االختياري   •

 اتفاقي   •
 
 ة بشأن حماية الت

 
 . (2008أ ري   10  غي  املادي   قافي   اث الث

  روتوكول  •
 
 ة لالتفاقي  ق بسالمة األحيائي  كارتاخينا املتعل

 
              نوع البيولو ي  قة  الت  ة املتعل

 . (2007نوفمب   07 

 . (2006يناير  15الزراعة   ة للغ ية وباتي  ة الن  ة بشأن املوارد الوراثي  ولي  املعاهدة الد   •

 . (2005ديسمب   11ة  جارة العاملي  االتفا  املنش ئ ملنظمة الت   •

  -ة جارة العاملي  منظمة الت   •
 
ة  اتفا  ة الفكري  ة لحقو  امللكي  جاري  ق  الجوان  الت  االتفا  املتعل

 . (2005ديسمب   11(  1994تري  (  

 . (2005أكتوبر  02باتات  ة لوقاية الن  ولي  ة الد  االتفاقي   •

 . (2005أغسط   07بغ  ة بشأن مكافحة الت  ة اإلطاري  ة العاملي  ح  ة الص  ة منظم  اتفاقي   •

 . (2005مايو  01ة بشأن تغي  املناخ  ة األمم املتحدة اإلطاري   روتوكول كيوتو امللحق  اتفاقي   •

•  
 
 1949آب   أغسط   12إلى اتفاقيات جني  املعقودة في  ان  اإل افي  الب وتوكول الث

 
ق املتعل

 . (2002مايو  28ة  ولي   حماية  حايا املنازعات املسلحة غي  الد  

 . (2002يناير  01  نوع البيولو ي  ة بشأن الت  ي  اتفاق •

 صح  ة ملكافحة الت  ولي  ة الد  االتفاقي   •
 
من   و أو ديد ر في البلدان التي تعان  من الجفا  الش

 . (1997س تمب   23ر، وب اصة في أفريقيا  صح  الت  

 . (1996مايو  24حدة لقانون البحار  ة األمم املت  اتفاقي   •

 . (1995مار   28ة بشأن تغيي  املناخ  حدة اإلطاري  ة األمم املت  اتفاقي   •

 ة العاملي  االتفاقي   •
 
  1952  لعام ة لحق املؤل

 
والقرار  17ة ق  املاد  مع اإلعالن امللحق املتعل

 . (1994يوليو  13  11ة بشأن املاد  

 ة العاملي  االتفاقي   •
 
 . (1994يوليو  13  1971  ة لحقو  املؤل
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ة املمتلكات   تست دم لحظر ومنع استي اد وتصدير ونق  ملكي  ة بشأن الوسائ  التاتفاقي   •

 
 
 . (1976ديسمب   08ة  طر  غي  مشروعة  قافي  الث

 ة حماية امللكي  اتفاقي   •
 
 قافي  ة الث

 
 . (1971أ ري   20ح  ة في حالة نشوب صراع مسل

 . (2003يناير  01عاون  ة  ين دول مجل  الت  اإلقتصادي   ةاإلتفاقي   •

 : مصادر اخرى 

  .توصية اليونسكو بشأن أو اع املشتغلين  البحث العلمي   •

 . ات البيولوجيا وحقو  اإلنسانألخالقي   اإلعالن العامل    •

 دمي  املتعم  إعالن اليونسكو بشأن الت   •
 
 د للت

 
  .قافي   اث الث

  . ةة ال شري  بشأن البيانات الوراثي   ولي  اإلعالن الد   •

 . وحقو  اإلنسان إعالن عامل  بشأن املجين ال شري   •

 :ISO 14000ة املعايي  البيئي   •

• http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso14000.htm 

 . 2002 7 29صادر في  - 444قانون حماية البيئة في لبنان رقم  •

   .نوع البيولو ي  ة الت  اتفاقي   •

  . ة تغي  املناخاتفاقي   •

 ر. صح  ة بشأن الت  اتفاقي   •

 .  ةمن االنشطة االقتصادي   مة  الحد  ول املتقد  ي يلزم الد  لذا 1998 روتوكول كيوتو سنة  •

 . خرى و املواد اآل أفايات و  الن  أ الزيت  لوث البحري  ة بشأن منع الت  ولي  ة الد  االتفاقي   •

 مم املت  ة األ اتفاقي   •
 
  .ي  تنوع البيولو حدة لل

 . وتعديال ها 1961ة الجديدة باتي  ة لحماية األصنا  الن  ولي  ة الد  االتفاقي   •

 ة  ازل بشأن الت  اتفاقي   •
 
   ل  م ها في سو سراالت   فايات الخطرة عب  الحدود وم في نق  الن  حك

 .1989وعام 

 . 2001 األغ ية والزراعة يمجالي ة فباتي  ة الن  ة فى شأن املوارد الجيني  ولي  ة الد  االتفاقي    •

•  
 
ة في للبحوث العلمي   ادر عن املجل  الوط ي  ات العلوم الص  وأخالقي   ي  شر العلم روتوكول الن

 . 2012لبنان 

ة، ، إدارة البحوث األكاديمي   م مسياسات وإجراءات البحث ، قطردلي  البحث في جامعة  •

 . 2009ته لجنة سياسات وإجراءات البحث  جامعة قطر، ربيع أعد  

ة  جامعة قطر، مكت  نائ  رئي  الجامعة للبحث ة الفكري  سياسات واجراءات امللكي   •

 .2013،  العلمي  
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file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Propert

y_Policy_and_Procedures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf 

 –،  ي وت 2013ة ، جامعة  ي وت العربي   ةملراجعة البحوث العلمي   املؤسس ي  دلي  املجل   •

  . لبنان

file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Property_Policy_and_Procedures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf
file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Property_Policy_and_Procedures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf
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• UNESCO Recommendation on the Status of Scientific Researchers 1974. 

• Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005. 

• UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage 

• International Declaration on Human Genetic Data. 

• Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 

• ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS. 

• Environmental Protection Act in Lebanon No. 444 - issued on 29/7/2002 

• Convention on Biological Diversity. 

• Convention on Climate Change. 

• Convention on Desertification. 

• Kyoto Protocol in 1998 which commits developed countries to reduce economic activities. 

• International Convention on the Prevention of Marine Pollution by oil or waste or other 

materials. 

• United Nations Convention on Biological Diversity. 

• International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. 

• Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their 

Disposal and approved in Switzerland in 1989. 

• International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

• Scientific Publishing Protocol and Ethics of Science issued by the National Council for Scientific 

Research in Lebanon 2012. 
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 أ مرفق نموذج

 Informed Consentالتبصي ( املوافقة املستني ة )املوافقة بعد 

 No. of Research Project  رقم املشرو  البحثي

 عنوان املشرو  البحثي  

 تهومد  

 Title of Research Project and 

its duration 

 Principle Investigator  ئيساسم الباحث الر  

 
 
 College/Centre  ة/املربزي  الكل

 Mobile/e-mail  لكت وي   إجوال/بريد 

 

ومراجعة  مع الفريق البح ي   بعد مناقشة املشروع البح ي  

 
 
 ة و يحي  سالة الت  كورة في الر  املعلومات امل 

 
 ي أوافق ف ن

 امشاركتي أو مشاركة من أعوله شرعً على  اطوعً 

راسة،  ...................................................................( في الد  

 الية:للمعطيات الت   اوفًق 

راسة ذات فائدة من املحتم  أن تكون نتائ  الد   -1

 . مباشرة أو غي  مباشرة

 . وقت شئت لي سح  موافقتي في أي   يحق   -2

دون راسة في نشر نتائ  الد    ت الفريق البح ي  فو   -3

 اذكر اسمي  اسم من أعوله شرعً 
 
  يضر  ، شريطة أال

 . تائ   األمن الوط ي  نشر الن  

Having discussed this research project with the 

research team and reviewed the OPEN LETTER 

information. I agree, voluntarily for me/my proxy 

(………………………………………..........) to participate in the 

study, taking into consideration that: 

1- The outcome of the study may be directly or 

indirectly beneficial 

2- I have the right to withdraw my permission at any 

time 

3- I give permission for the research team to report the 

findings without revealing my name/proxy's name, 

taking into consideration the national security.    

:    صمتهاسم املشارا أو العائ  وتوقيعه أو 

…………..………………………………… 

Name of the participant or his proxy and signature 

……………………………………………………… 
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  : ئي  وتوقيعهاسم الباحث الر  

…………..………………………………… 

: ................................................... اري الت    

ات أخالقي   لجنة  قب من البحث ه ا املوافقةعلىت تم   -

 ....................  تاري   البحث العلمي  

 .………………… حت   سارية املوافقة ه ه

  توقيع رئي 
 
 : لجنةال

................................................. 

Name of PI and signature 

………………………………………………………  

Date: …………………………………………………… 

- Approval of Scientific Research Ethics Committee 

date ………………………………………………….. 

- This approval is valid till …………………………. 

 

Chairman of the committee signature: 

…………………………….………………... 
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 مرفق نموذج ب

 

 

 ة إجراءات االخالل  ضوا ط األمانة العلمي   : جدول 

،  صلة( كلمة مت  20على أسا      iThenticateاحتساب االقتبا   است دام  رنام   يتم   −

الغال  مع مراعاة استبعاد صفحة  %3لالقتبا  أق  من   وتكون الحدود القصوى املقبولة

 
 
 ر  واملواد والس  واملراجع والط

 
 . للباحثين ةاتي  ي ة ال 

 : اليحو الت  اإلجراءات على الن   قالنسبة تطب  في حال تجاوز ه ه  −

   االجراء املت   نسبة االقتبا 

 . قدم سنة قادمةرف  البحث مع الحرمان من الت   8.9% - 3%

 . سنتانقدم رف  البحث مع الحرمان من الت   14.9% - 9%

  . سنوات 3قدم رف  البحث مع الحرمان من الت   فأك    15%
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