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 -تمھید :
یؤكد أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة ایمانهم بقیمة وكرامة اإلنسان ، واألهمیة القصوى للبحث 

وممارسة المبادئ الدیموقراطیة ، واإلصرار على حمایة حریة التعلیم عن الحقیقة وااللتزام بالتمیز في األداء 
المسؤولیة واالعتراف بحجمها ، وااللتصاق وضمان تساوي الفرص التعلیمیة والبحثیة للجمیع ، والتعهد بقبول 

بالمعاییر األخالقیة العالیة والتطلع الدائم للتقدم في العملیة البحثیة والتعلیمیة ، وتقدیم معاییر وقواعد یمكن 
بواسطتها الحكم على السلوكیات والممارسات المختلفة لألعضاء والتعامل معهم بحسم وعالج المخالفات التي 

  تزمین بهذا .تصدر من المل
احترام حقوق اآلخرین وآرائهم وكرامتهم ، سواء أكانوا من  تقتضيأخالقیات البحث العلمي لذا فإن 

الزمالء الباحثین أم من المشاركین في البحث أم من المستهدفین من البحث ، وتتبنى مبادئ أخالقیات البحث 
 ركیزتيالعلمي عامة قیمتي " العمل االیجابي " و " تجنب الضرر" ، وهاتان القیمتان یجب أن تكونا 

  وفیما یلي مواد الالئحة المقترحة :خالقیة خالل عملیة البحث ، االعتبارات األ
  

  
  )١المادة (

عمل  الئحة أخالقیات البحث العلمي لكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومتُسمى هذه الالئحة  ُ ، وی
  بها من تاریخ الموافقة علیها .

  )٢المادة (
  تحقیق األسس والمبادئ التالیة :تقوم اللجنة بأداء عملها بغیة 

(أ) احترام حقوق اآلخرین وآرائهم وكرامتهم من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم والباحثین من طالب 
  الدراسات العلیا بالكلیة وكذا المستهدفین من إجراء البحوث .

  تعزیز التمیز في البحوث.(ب) 
  (ج) التأثیر على الخطط البحثیة .

  وتنظیم البحوث .(د) تحسین إدارة 
  
  

  )٣المادة (
  تسعى اللجنة إلى تحقیق األهداف التالیة :

 الرؤیة والرسالة 

دافـــألھا  
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(أ) دعم تطبیق أخالقیات البحث العلمي بكافة مستویاته بجمیع أقسام ووحدات الكلیة وعلى وجه الخصوص 
  الدكتوراه) ، البحوث ، المشروعات البحثیة . - الماجستیر –الرسائل العلمیة (المشروع المهني للدبلوم 

تقییم االحتیاجات النظریة والتدریبیة للسادة أعضاء هیئة التدریس القائمین بمراجعة الجوانب األخالقیة (ب) 
  للبحوث " أعضاء اللجنة " والممثلین عن األقسام العلمیة بالكلیة.

شراف على البحوث من السادة أعضاء هیئة التدریس ، وعلى (ج) تنظیم وتنسیق تدریب المسؤولین عن اإل
  وجه الخصوص " حدیثي العهد باإلشراف العلمي من المدرسین ".

نشر ثقافة وزیادة الوعي بالقواعد األخالقیة للبحث العلمي لدى القائمین على البحث العلمي والمشاركین (د) 
  النشر االلكتروني.به وذلك بإلقاء المحاضرات أو اللقاءات الدوریة أو 

  (هـ) حمایة حقوق اإلنسان والحفاظ على كرامته .
  .٢٠٠٢) لسنة ٨٢وفقًا ألحكام القانون رقم ((و) حمایة حقوق الباحثین المتعلقة بالملكیة الفكریة 

(ز) العمل على تشجیع الباحثین وأعضاء هیئة التدریس لنشر بحوثهم بالمجالت والدوریات العلمیة العالمیة 
التأثیر العالي بما ینعكس على المستوى األكادیمي ألعضاء هیئة التدریس بالكلیة ومن ثم رفع ذات 

  التصنیف العالمي للكلیة والجامعة .
(ح) نشر إرشادات ومعلومات الكترونیة دوریة لجعل أعضاء اللجنة والمشاركین معهم على درایة كافیة ودقیقة 

  بالقواعد األخالقیة للبحث العلمي .
  
  

  )٤المادة (
: یجب أن تكون نتائج البحث منقولة بصدق ، وأن یلتزم الباحث باألمانة في  المصداقیة یخصفیما 

  ، وأال یكمل أیة معلومات ناقصة أو غیر كاملة معتمدًا على الظن ، أو األشخاص اآلخرین.النقل 
  )٥المادة (

في كل األوقات فال : على الباحث حمایة هویة المبحوثین المستهدفین  سریة المعلوماتفیما یخص 
أو تلمیحات تؤدي إلى كشف هویتهم الحقیقیة ، ویمكن تحقیق ذلك من خالل تحویل األسماء یعطي أسماء 

  إلى رموز أو أرقام مع التأكد من اتالف كل ما یتعلق بهویة المستفیدین بعد انتهاء الدراسة.
  
  

  )٦المادة (

 نظام إجراء البحوث
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أو التقاط صور أو : یحذر على الباحث القیام بتسجیل األصوات  التسجیل الرقميفیما یخص 
تصویر فیدیو دون موافقة المستهدفین من البحث ، كما یشترط أن تكون الموافقة مسبقة قبل بدء أي تسجیل ، 

  المستهدفین .وأال یحاول الباحث استخدام آالت تصویر أو ناقالت صوت مخبأة لتسجیل أصوات وحركات 
  )٧المادة (

منع منعًا باتًا النقل من المنشورات دون توثیق كاف أو نقل أفكار : الغش األدبي فیما یخص  یُ
شخص ما من خالل محادثته عن الموضوع دون نسبتها إلیه أو نقل أفكار سمعها الباحث أو شاهدها عن 

حث جاهز ُأعد مسبقًا أو كتابة شخص آخر طریق وسائل االعالم أو الوسائط األخرى دون توثیق أو شراء ب
للبحث بدًال من الباحث نفسه أو تقدیم عمل شخص آخر غیر منشور مسبقًا على أنه من عمل الباحث سواء 

  بموافقته أو بدونها .
  )٨المادة (

یجب العمل على تجنب الصراعات عند اجراء البحوث ضمانًا تضارب المصالح :  فیما یخص
والمؤسسة ، ویحظر أن یعهد  –ان وجد  –ة والعدل والمحافظة على نزاهة فریق البحث للموضوعیة والشفافی

  بتحكیم البحث إلى من له مصلحة أو عالقة بالمؤسسة أو الجهة الممولة للبحث .
  )٩المادة (

منح الباحث موافقة مجلس الكلیة على تسجیل الخطة البحثیة إال فریق البحث  فیما یخص ُ : ال ی
  والشروط التالیة :بالضوابط 

مؤهًال وعلى درجة من الكفاءة والتخصص للقیام بالبحث العلمي وعلى معرفة تامة (أ) أن یكون الباحث 
  في موضوع البحث المراد تسجیله.بالمادة العلمیة 

  (ب) أن یلتزم الباحث باألسس العلمیة والمنهجیة في كافة مراحل البحث العلمي.
(ج) أن یحترم الباحث حقوق الخاضعین للبحث وأن ال یهدر كرامتهم وأن یتم التعامل معهم بطریقة إنسانیة 

  دون انقاص قدرهم أو حقوقهم .
  (د) أن ال یستغل حاجة الخاضعین للبحث أو المجتمع المالیة أو األدبیة إلجراء البحث.

عباء التي یتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها (هـ) أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافیة عن المخاطر واأل
  بالفوائد المتوقع الحصول علیها من البحث.

(و) أن یتعهد فریق البحث بتقدیم المعلومات المناسبة الكاملة عن طبیعة البحث وغایته والفوائد المرجوة 
  والمخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمیة والمبحوثین.
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محافظة على سالمة األفراد الذین یستعین بهم الباحث (الخاضعین للبحث) وتأمین (ز) أن یتعهد الباحث بال
  راحتهم وأمنهم وسالمتهم االجتماعیة والنفسیة وخصوصیاتهم في كافة مراحل إجراء البحث .

  )١٠المادة (
منح الباحث موافقة مجلس القسم والكلیة على تسجیل الخطة البحثیة موضوع البحث :  فیما یخص ُ ال ی

  إال بالضوابط والشروط التالیة :
سواء أكان (أ) أن تحقق أهداف البحث تطویر أو اضافة في أي من المجاالت البحثیة للخدمة االجتماعیة 

  للباحث أو لموضوع البحث .
بنى على البحث فائدة تطبیقیة للفرد أو المجتمع ولیس فقط لمجرد إشباع الفضول العلمي  )ب( ُ أن ی

  األكادیمي.
  مل على تحقیق التوازن في مجاالت إجراء البحوث األساسیة التطبیقیة.(ج) الع
  )١١المادة (

الكلیة في حال توافر شرط أو أكثر من تصدیق مجلس یتم ایقاف البحث وفقًا لقرار مجلس القسم و 
  -الشروط التالیة :

  تتحقق.إذا تبین في أیة مرحلة من مراحل إجراء البحث أن مقاصد البحث وأهدافه ال (أ) 
  (ب) إذا تبین أن المخاطر المحتملة أو العواقب والصعوبات المتوقعة تفوق الفوائد.

(ج) إذا تبین أن اجراء البحث یعرض خصوصیة وسریة النتائج والحفاظ علیها وسالمة المتطوعین العقلیة 
  واالجتماعیة والنفسیة للمخاطر وانتهاك تلك الحقوق.

  )١٢المادة (
  ر البحوث ینبغي مراعاة الضوابط والشروط التالیة :فیما یخص توثیق ونش

  تقع المسؤولیات األخالقیة لتوفیر ونشر نتائج البحوث على عاتق الباحث .(أ) 
  عند النشر یجب أن یتم التحقق من توافر المعاییر العالمیة المعترف بها والخاصة بالتوثیق والنشر. )ب(

الخاضعین للبحث أو الكلیة أو الجامعة عند نشر وتوثیق نتائج (ج) ال یجوز مطلقًا االساءة لسمعة أي من 
  البحث.

  
  
  
  

 النظام اإلداري



6 
 

  
  

  )١٣المادة (
  یصدر بتشكیل اللجنة قرار من السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة لمدة عامین على النحو التالي :

 رئیسًا للجنة       / وكیل الكلیة لشؤون الدراسات العلیا والبحوث السید أ.د - 

 مقررًا (نائب رئیس اللجنة)      أحد أعضاء هیئة التدریس من األساتذة العاملین  - 

 عضوین من األساتذة المتفرغین المهتمین بالبحث العلمي - 

 عضو ممثل لكل قسم علمي بالكلیة . - 

 عضو قانوني  - 

 (أمینًا للجنة)        لكلیة رئیس قسم الدراسات العلیا با - 

 ویجوز للجنة اقتراح ضم ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة إلى عضویة اللجنة . - 

  
  

  )١٤المادة (
لجنة أخالقیات البحث العلمي بالكلیة هي المسؤولة والمختصة بوضع السیاسة العامة التي تحقق 

زمة لتنفیذ هذه األهداف ووضعها موضع التطبیق والتنفیذ ولها أهدافها ووضع الخطط واالستراتیجیات الال
  على األخص :

 وضع القواعد واألحكام المتعلقة بأخالقیات البحث العلمي . - 

 متابعة تنفیذ توصیات اللجنة وقراراتها. - 

  
  

  )١٥المادة (
  - یختص رئیس اللجنة بما یلي :

 واجتماعاتها.رئاسة جلسات اللجنة  - 

 دعوة اللجنة لالجتماع مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. - 

اقتراح تعدیل األحكام والقواعد المنظمة والمتعلقة بسیر العمل باللجنة إما بالحذف أو باإلضافة أو  - 
 التغییر.

 تشكیل اللجنة

 اللجنة اختصاصات
 اللجنة

 اختصاصات رئیس اللجنة 
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  التوقیع على محاضر جلسات اللجنة بما یفید االعتماد.  - 
  
  

  )١٦المادة (
 دعوة ورئاسة اللجنة في حال غیاب الرئیس . - 

 وضع جدول األعمال والموضوعات التي سیتم مناقشتها. - 

تمهیدًا لعرضها على  -حال وجودها–تلقي االعتراضات من الباحثین على قرارات اللجان الفرعیة  - 
 اللجنة .

 عرضها على اللجنة .تلقي الشكاوى والمشكالت المتعلقة بعمل اللجان الفرعیة تمهیدًا ل - 

 ترتیب اجتماعات أعضاء اللجنة . - 

 .متابعة تنفیذ قرارات اللجنة وتوصیاتها  - 

  التوقیع على محاضر الجلسات . - 
  )١٧المادة (
) ١تعقد اللجنة اجتماعًا مرة كل شهر ویكون االجتماع صحیحًا بحضور أغلبیة األعضاء (النصف + - 

وفي حالة قیام مانع قانوني لدى أحد األعضاء(سفر مدة تزید على ثالثة أشهر أو وقف عن العمل 
ینتمي له أو وفاة أو استقالة .....الخ) ویتم اختیار عضو آخر بدًال منه من ذات القسم العلمي الذي 

ممن تتوافر في حقهم شروط العضویة المبینة بهذه الالئحة ، ویصدر قرار ضمه للجنة من عمید 
 الكلیة بعد موافقة اللجنة .

) وفي حالة تساوي األصوات ١وتصدر قرارات اللجنة باألغلبیة البسیطة (نصف عدد الحضور+ - 
 یرجح الجانب الذي فیه صوت الرئیس .

 دعوة اللجنة لالجتماع بكافة أعضائها بناء على دعوة من رئیسها .الضرورة ویجوز في حالة  - 

ویصرف ألعضاء اللجنة ورئیسها بدل جلسات بحد أقصى مرة واحدة في الشهر وفقًا ألحكام اللوائح  - 
 وقرارات مجلس الكلیة المقررة في هذا الشأن .  

  
  

  )١٨المادة (

 اختصاصات مقرر اللجنة
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للكلیة وجمیع الباحثین ، وال یجوز مخالفتها أو  قرارات اللجنة ملزمة ووجوبیة لكافة األقسام العلمیة
  الخروج علیها .

  )١٩المادة (
  تبلغ قرارات وتوصیات اللجنة لعمید الكلیة وتعرض محاضر جلساتها علیه وتعتبر نافذة فور اعتماده لها.

  
  )٢٠المادة (

كمستشار علمي یجوز لرئیس اللجنة االستعانة بمن یراه من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة وخارجها 
  عند الحاجة .

  )٢١المادة (
عمل بأحكام  ُ والئحته التنفیذیة والقرارات المعدلة له فیما  ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم ی

لسنة  ٨٢لم یرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة ، كما تطبق أحكام قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 
  لطالب الدبلوم ورسائل الماجستیر والدكتوراه والمشروعات البحثیة .بخصوص المشروعات المهنیة  ٢٠٠٢

  )٢٢المادة (
عمل بالقواعد االسترشادیة اآلتیة لنشر البحوث:   یُ

عدم اضافة اسم أي عضو هیئة تدریس غیر من ذكر في بروتوكول الرسالة أو البحث بدون تبریرات  - 
 موضوعیة .

ر في بروتوكول الرسالة أو البحث بدون تبریرات عدم حذف اسم أي عضو هیئة تدریس غیر من ذك - 
 موضوعیة صادرة عن مجلس القسم العلمي التابع له الباحث.

 كتابة أسماء المشاركین في بحث مستخلص من رسالة علمیة كالتالي : - 

اسم الباحث صاحب الرسالة ثم المساعدین في االشراف من أعضاء هیئة التدریس ثم األستاذ 
  الرسالة . المشرف الرئیس على

 المشروع البحثي.أن یكون الترتیب بالتوافق بین كل المشاركین في البحث أو  - 

 عدم استخالص ونشر بحث منفرد من أي رسالة علمیة . - 

  
  
 
  
 النظام المالي   



9 
 

  )٢٣المادة (
تتخذ اجراءات تخصیص حساب خاص للجنة أخالقیات البحث العلمي بالكلیة لتحصیل االیرادات  - 

المصروفات بحساب وحدة البحوث بالكلیة ومن له حق التوقیع القانوني ، بینما یخصص واعتماد 
 الحساب الخاص باللجان الفرعیة بحساب الخدمات التعلیمیة بالكلیة .

  )٢٤المادة (
مائة جنیه مصري لحساب لجنة أخالقیات البحث العلمي بالكلیة لمراجعة النواحي  ١٠٠یُحصل مبلغ  - 

لمشاریع الدبلوم ورسائل الماجستیر والدكتوراه من الطالب المصریین خصمًا من الفنیة واألخالقیة 
 المصروفات الدراسیة للطالب.

شر والترقي سواء تم نشر البحث مئتا جنیه مصري بالنسبة للبحوث المقدمة للن٢٠٠ویحصل مبلغ   - 
ضاء هیئة التدریس داخل الكلیة أو خارجها وذلك عند التقدم للترقي ألستاذ مساعد أو أستاذ من أع

 بالكلیة .

 مائة دوالر أمریكي من رسوم التسجیل لكل طالب وافد لذات الغرض. ١٠٠یحصل مبلغ  - 

 ٥٠٠٠% من التمویل الكلي ألي مشروع بحثي ممول من الداخل أو الخارج بحد أقصى ١یحصل  - 
 خمسة آالف جنیه مصري.

% للجنة العلیا ألخالقیات البحث ٢٥% من االیرادات للكلیة ، ٧٥وتوزع حصیلة االیرادات بنسبة  - 
 العلمي بالجامعة .

  ویجوز قبول مصادر أخرى للدعم والتمویل بعد موافقة السلطات المختصة . - 
  )٢٥المادة (

  - تتحدد أوجه االنفاق والمصروفات فیما یلي :
 دعم تخصیص منح ومكافآت دراسیة لطالب الدراسات العلیا. - 

 العالمیة لطالب الدراسات العلیا.دعم النشر العلمي في المجالت  - 

 دعم حضور المؤتمرات المحلیة والعالمیة المرتبطة بالتخصص لطالب الدراسات العلیا. - 

دعم منح ومكافآت أو حوافز مادیة أو عینیة للباحثین المتمیزین من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم  - 
 وطالب الدراسات العلیا .

 أیة نثریات أخرى تقرها اللجنة ویعتمدها عمید الكلیة  - 

  )٢٦المادة (
  تطبق كافة القوانین والقواعد واألحكام المالیة المتعلقة بضبط الموازنة العامة والرقابة علیها .
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  )٢٧المادة (
عمل بأحكام هذه الالئحة من الیوم التالي العتمادها من مجلس الكلیة ومجلس الجامعة بعد موافق ة یُ

  مجلس الدراسات العلیا والبحوث.
 وعلى هللا قصد السبیل ،،،،،،،،              


