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  بالكلیة البحث العلمي أخالقیاتلجنة مھام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : اللجنة رؤیة - #

فـي مجـال البحـث العلمـي أسـاس تقـدم األمـم وكـذلك  هالیعـة المتعـارف یر األخالقییانتشـار وممارسـة المعـا
   .ن بهایـة حقـوق المتمسكیحما

  : رسالة اللجنة - #
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   .ن بهایة حقوق المتمسكیة في مجال البحث العلمي و حمایاألخالقر ییممارسة المعا تطبیقمتابعة 
   :أهداف اللجنة - #

 التجریبیة البحوثواجراء ة یمیة التعلیا المتعلقة بالعملیة في القضایر األخالقییق المعایتحق - ١

 ةیمین بالمؤسسات التعلیالمحافظة على حقوق كافة أعضاء مجتمع البحث العلمي العامل - ٢

 ةیة الفكر یحقوق الملكالحفاظ على  - ٣

  - : ات البحث العلميقیمهام لجنة أخال - #
  :اللجنة تأسیس: الً و أ

  )٢٠١٨(دیسمبر .الكلیةالبحث العلمي بقرار من مجلس  أخالقیات: تؤسس لجنة  )١مادة (
   :ل اللجنةی: تشكاً یثان

قـوم أعضـاء یـة و یالكلـارهم بواسـطة أعضـاء مجلـس یـتم اختیة أعضاء ، ثمانیتشكل اللجنة من ) ٢مادة (
نهم كل ثالث ین من بیس واألمینتخـاب الـرئوا لالتشكیـد یـتم تجدیـنهم. و ین مـن بیس واألمـئیاللجنـة بانتخـاب الـر 

  سنوات. 
  :ليیما یأعضاء هذه اللجنة فتتمثل ف اریاختر ییتعلق بمعایما یأما ف

  البحث العلمي بأخالقیاتوعالقتها  البحثیةوكذلك في المشروعات  واألكادیمیة العلمیةالخبرة   -  أ
 .والمشهود لهم بذلك والبحثي واألكادیمي العلميتمتعون بحسن السمعة والسلوك یممن    - ب

 العلميات البحث یتعرضوا لالتهام أو التعرض لجزاءات تمس أخالقیممن لم   -  ج

ة االجتماعـات والمشـاورات والمعلومـات عـن یـع علـى إقـرار بالحفـاظ علـى سـر یوافـق علـى التوقیأن    - د
تعلق بهذا االمر من یوما قد  البحثیةالمشـروعات أو البروتوكوالت أو إطارات البحوث والمشروعات 

 .البحث العلمي ألخالقیاتسوء سلوك معاكس 

   . هذا المجال فيب یلتزم بمتطلبات التعلم والتدر یوافق على أن یأن - هـ 
  .حاب المصالح المتضاربةكون من أصیال أ - و
  
   :ةیئة اإلدار یاله :ثالثاً 

  :اختصاصات مقرر اللجنة) ٣(مادة 

  .رئاسة جلسات اللجنة - ١

  .١ًا ، وبحضور نصف عدد أعضاء اللجنة + یدعوة اللجنة لالجتماع شهر - -٢
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ة واستمارات التقدم للترقي على أعضاء یع البحثیع موضوعات الرسائل والبحوث والمشار یعرض وتوز - - ٣
 .اللجنـة للدراسة واالعتماد

   :ن اللجنةیاختصاصات أم) ٤(مادة 
   .تولى كتابة محاضر جلسات اللجنةی- -١
   .ب اجتماعات أعضاء اللجنةیترت - ٢ 

  االتصال بالسادة أعضاء اللجنة ودعوتهم لالجتماع-٣
   .إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة- ٤ 

  قرارات اللجنة تنفیذمتابعة --٥
   :اختصاصات اللجنة) ٥(مادة 

  -  :قوم أعضاء اللجنة بمراجعة إطارات أو بروتوكوالت بحوث كل منی
  ریرسائل الماجست -١
  .الدكتوراهرسائل  -٢

  .البحوث المستخلصة من الرسائل-  -٣

  .سیئة التدر یة ألعضاء هیالمشروعات البحث -٤
 ر المستخلصة من الرسائلیغ التدریس هیئةبحوث أعضاء - -٥

  .لترقیةل العلمیةللجان  التدریس هیئةفحص سالمة إجراءات مستندات التقدم الخاصة بأعضاء -  -٦

 ةیالخاصة بالكلالبحوث وحدة بالدراسات التي تجرى -  -٧

  .المهنة وأخالقیاتالبحث العلمي  أخالقیاتونشر ثقافة  لتوعیةا -٨

 .ميات البحث العلیتعلق بسوء السلوك المتعلقة بأخالقیالنظر في كل ما - -٩

  ةیوالكلالعلمیة م اقسلأل البحثیةإطار الخطة  فيالتأكد من أن موضوعات البحث تقع  - ١٠

  .حةیالصح ية البحث العلمیر منهجییالتأكد من أن موضوعات البحث قائمة على معا - ١١

  .الً یوأص داً یجد إسهاماً التأكد من أن موضوعات البحوث المقدمة بمثابة -  - ١٢
  

  -: ة عمل اللجنةیرابعًا آل
  لها وذلك باالقتراع السريینها عقب تشكیس اللجنة وأمیتقوم اللجنة بانتخاب رئ )٦(مادة

  على األقل ١تعقد اللجنة بحضور نصف األعضاء +  )٧(مادة 
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ئـة یح عضـو هیـة بترشـیقـوم مجلـس الكلیـد علـى ثالثـة أشـهر یب أحـد األعضـاء لمـدة تز یفي حالة تغ )٨(مادة 
  .ًال لهیس بدیتدر 

   .ًا على األقلیتعقد الجلسات مرة واحدة شهر  )٩(ة ماد 
  . اإللكترونية یلها وطرق االتصال بها على موقع الكلیانات المتعلقة باللجنة وتشكیإتاحة كل الب )١٠(مادة 
  تعلق بأعمال اللجنةیة والجامعة بكل ما یبالكل العلیاإبالغ الدراسات  )١١(مادة 
ـات البحـث العلمـي للجنـة للنظـر یفـي أخالق Misconduct بسـوء السـلوكعلق یتل كل ما یتم تحو ی )١٢(مادة 

ة أو یـة لعـرض األمـر علـى مجلـس الكلیـد الكلید األسـتاذ الـدكتور/ عمیهـا والعمـل علـى حلهـا أو إبـالغ السـیف
   .دًا إلحالتها إلى الجامعة التخاذ الالزمیتمه

هم یس ومعاونیئة التدر یع أعضاء هیة بالئحة اللجنة إلبالغ جملیكة بالیتبلغ األقسام العلم )١٣(مادة 
ــائل العلمیـــا لالسترشـــاد بهـــا قبـــل تســـجین للـــدرجات العلیوالطالب المســـجل ـــة یل إطـــارات أو بروتوكـــوالت الرسـ

  .ةثیع البحیوالمشار 
على  یةة بصورة نهائیقة مجالس األقسام العلمه وشرط أساسي قبل موافیقرارات اللجنة وجوب )١٤(مادة  

  ةیة بالكلیع البحثیر والدكتوراه وكذلك المشار یل لدرجتي الماجستیالتسج
مها یالمقـر الــدائم وطــرق االتصـال باللجنــة لتسـلم اســتمارات إطــارات أو بروتوكـوالت البحــوث وتســل )١٥(مــادة

  yma01@fayoum.edu.egد الكترونيیبر الأو على األستاذ الدكتور/ أمین اللجنة مكتب 

ن مـن ینـین المعیعـات مـن المشـرفیـة إلطـار البحـث و إكمـال التوقیة المبدئیر الخطـة األصـلیتصو  )١٦(مادة
العتمادهـا  النهائیةاإلجــراءات  اذخالتـدًا یـة، تمهیـة للقســم والكلیالبحثسـه مــع الخطـة یقبـل مجلـس القسـم ورئ
  .ةیا واعتماد مجلس الكلیدًا لعرضها على لجنة الدراسات العلیمــن مجلس القسم وتمه

  :خامسًا : برتوكوالت التعامل مع الشكاوى والمقترحات 
  : ليیلبحث العلمي كما ات ایتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأخالق) ی١٧(مادة

ــة یــات البحــث العلمــي وحقــوق الملكیإنشــاء صــندوق لتلقــى الشــكاوى والتظلمــات الخاصــة بأخالق -١
 ةیالفكر 

علــن ذلــك بمختلــف صــور یــا والبحــوث و یوضــع صــندوق الشــكاوى بجــوار مكتــب الدراســات العل -٢
 . النشر

 .ایات البحث العلمي لطالب الدراسات العلیخص أخالقیا كل ما یالدراسات العلل یحدد في دلی -٣

 ات البحث العلميیفتح صندوق الشكاوى والتظلمات مرة كل شهر قبل اجتماع لجنة أخالقی -٤

 .تم إدراج الشكاوى بجدول أعمال اللجنةین اللجنة بفتح الصندوق و یس اللجنة أو أمیقوم رئی -٥
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ات البحث العلمي إلى لجنـة یتعلق بأخالقیه مما یرد إلیة كل ما ید الكلیعمحول األستاذ الدكتور/ ی  -٦
 ات البحث العلمي للدراسة واإلفادةیأخالق

فادةة للجنة المختصة بذلك للنظر یة الفكر یة الملكیتحول الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحما -٧ ٕ  دیعم وا
 ة باألمریالكل

 ة اللجنةیق سكرتار یالردود على الشكاوى من الجهات المختلفة عن طر  يمتابعة وتلق -٨

 الرد على الشكاوى -٩

- ج .ىها الشكو یالجهة المرسل إل-ب .اسم صاحب الشكوى- أ :تضمنیإنشاء سجل خاص بالشكاوى - ١٠

  الرد على الشكوى
  للمتابعة واالتصال

   اإللكتروني الكلیةموقع - ١ :

http://www.fayoum.edu.eg/soc/ 

  Yma01@fayoum.edu.egأو    


