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مقدمة:
العمم ىو عماد المجتمع الذي يسعى لمحاق بركب التقدم ،ومن أبرز الطرق لمرقي والتقدم ىي

العمم والعمل ،فيما ركنا التقدم ،االىتمام بالعمم ألنو ىو الذي يقود الحياة نحو التقدم ، ،ولذلك كان البحث

لزاماً لمعمم فيو جيد عممي منيجي يبذل لمتوصل إلى حقيقة عممية تسخر لمصمحة البشر والمساىمة في
عمارة األرض.

والعمم ال يكون مثم اًر إال إذا ما اقترن باألخبلق فاألخبلق من ضرورات الحياة المتحضرة ،

ومتطمباً أساسياً لتنظيم المجتمع واستق ارره  ،وأخبلقيات الباحث العممي ىي أخبلق وقيم اإلنسان والفضائل
اإلنسانية التي يجب أن يتحمى بيا ليتسنى لو القيام بدوره عمى الوجو األمثل ألنو القدوة ألجيال متعاقبة،
والجامعة عمى وجو الخصوص كمؤسسة تعميمية وتنويرية وتربوية يقع عمى عاتقيا مسئولية كبرى لنشر

األخبلق من خبلل سياستيا وممارستيا.

لذا كان لزاماً أن يكون لممعيد كجزء من الجامعة مجموعة من المعايير األخبلقية المستمدة من

ويمزم بيا العاممين بيا في
األديان والمعتقدات وقيم الفرد ونزاىتو التي تشكمت بمرور الزمن لكي يمتزم بيا ُ
ميثاق مكتوب ليكون مرجعاً ومرشداً ليم وأساساً لتقييم سموكيم ومحاسبة المخطئ منيم.

رؤية المعيد:
أن يكون معيد الدراسات العميا و البحوث مؤسسة تعميمية بحثية متميزة ،يتوافق أداؤىا مع

المعايير القومية والعالمية لجودة التعميم ،وتقدم برامج الدراسات العميا والبحوث التى تؤىل خريجييا لتمبية

احتياجات المجتمع من التخصصات الحديثة.

وأن يسيم المعيد في صناعة العمم واثراء المعرفة بالبحث العممي اليادف ،وأن يكون من خبلل
الشراكة مع المجتمعات العممية المتقدمة جس اًرمزدوجا يصل بالمعارف والتقنيات الحديثة إلى القطاعات
التعميمية واإلنتاجية والخدمية وأن يقدم خدمات مجتمعية متميزة تتفق مع توجيات المعيد.

رسالة المعيد:
تقديم برامج الدراسات العميا في مجاالت حديثة ضمن منظومة تعميمية وبحثية متطورة تعتمد عمى

الدراسات المتباينة والمتداخمة تزود خريجي المعيد بالمعارف والميارات الحديثة ،وترشدىم إلى سموكيات
وقيم العمل القويمة ،وتؤىميم لمجاالت العمل المتنوعة ،كما يسعى المعيد إلجراء البحوث التطبيقية

اليادفة التي تضيف إلى التراث العممي وتقدم حموال مبتكرة تساعد عمى تقدم القطاعات الصناعية
واإلنتاجية والخدمية ،كما يسعى المعيد إلى تقديم خدماتو العممية لممجتمع التي تشمل البحوث المشتركة

واالستشارات والتحاليل وبرامج التدريب المستمر.
أولً -ما هي المبادئ األخالقية المتفق عميها لمبحث العممي"
طبقاً إلعبلن ىمنسكي ( )3981واالتحاد العالمي لؤلخبلقيات ىي :
 -3احترام األشخاص ( احترام استقبلق ذوي األىمية وحماية غير القادرين عمى تمك االستقبلل)
 -2المنفعة ( واجب فعل الخير)

 -1عدم اإلضرار ( واجب االمتناع عن إحداث الضرر)
 -4العدالة
ثانياً -عمى من تقع مسئولية مراعاة األخالقيات في البحث العممي؟
 -3الباحث :يتحمل المسئولية الكاممة.
 -2مؤسسات البحث العممي :فيي مسئولة عن البحوث التي تجرى بيا والبد من وجود لجان
أخبلقيات بيا لممراقبة.

 -1محررو المجبلت العممية  :البد من أن يرفق بالبحث موافقة لجنة األخبلقيات بالمؤسسة العممية.
 -4وكاالت التمويل والمنظمات :فبل يجب التمويل إال بعد تقديم ضمانات مراقبة المبادئ األخبلقية
لمبحث.

تشكيل لجان األخالقيات:
يشكل مجمس المعيد لجنة برئاسة األستاذ الدكتور /وكيل المعيد لمدراسات العميا والبحوث بصفتو

وعضوية خمسة من أعضاء ىيئة التدريس بالمعيد وتختار من بينيم أميناً لمجنة ومدة عمل المجنة
عامين ،قابمة لمتجديد بقرار من مجمس المعيد ،ولمجنة أن تدعو من تراه الزماً من المتخصصين أو
غيرىم لحضور أجزاء من أو بعض جمساتيا أو تستشير من تراه الزماً شفيياً أو كتابياً أو تتخذ ما تراه

الزماً لحسن أداء ميمتيا.

آليات مراقبة أخالقيات البحث العممي:
 نشر ثقافة أخبلقيات البحث العممي . -تشديد العقوبات عمى االنحرافات العممية مثل السرقة العممية.

 وضع ضوابط صارمة لنظم الترقيات العممية في المؤسسات األكاديمية. -وضع ضوابط لمنشر العممي ،والعمل عمى تحسين ثقافة البحث العممي.

الشروط الواجب توافرها في البحث:
 -أن يسيم في إثراء المعرفة

 أن يكون لو أثر إيجابي ممموس عمى مستوى تحسين أو حل مشكبلت المجتمع. -أن تفوق الفوائد المرجوة من البحث العممي األضرار المتوقع حدوثيا.

 أن تتفق وسائل البحث العممي مع مبادئ األخبلق وأال تكون الغاية النبيمة مبررة لوسائل غيرأخبلقية .

 أن ال تتعارض فرضية البحث ومخرجاتو مع اإلطار األخبلقي ومبادئ حماية اإلنسان والمجتمعالذي يعيش فيو.

ضوابط وشروط إجراء البحوث:
 أن يكون الباحث مؤىبلً وعمى درجة عالية من الكفاءة والتخصص لمقيام بالبحث العممي وعمىمعرفة تامة بالمادة العممية في موضوع البحث المراد أن يمتزم الباحث باألسس العممية والمنيجية

في كافة مراحل البحث العممي.

 أن يكون الباحث قد تأكد من إمكان إجراء البحث لكافة المراحل . أن يتوافر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر واألعباء التي يتعرض ليا الفرد أو الجماعةومقارنتيا بالفوائد المتوقع الحصول عمييامن البحث.

 أن يتعيد فريق البحث بتقديم المعمومات المناسبة الكاممة عن طبيعة البحث وغايتو والفوائدالمرجوة والمخاطر المتوقعة إلى الجيات الرسمية.

 -أن يمتزم فريق البحث بجميع صور األخبلقيات مثل األمانة والصدق والشفافية والعدل.

الشروط الواجب توافرها في المعهد كمؤسسة عممية:
 أن يتوافر لدى المعيد جياز رقابي يتمثل في لجنة أخبلقيات البحث العممي يتحقق من إلتزامالباحثين بشروط إجراء البحث ويعتمد مراحمو ،ويراجع البحث من الناحية العممية واألخبلقية.

 -أن يضمن توفير البيئة المناسبة إلجراء البحوث بكفاءة وفعالية.

 أن يتأكد من سبلمة مصادر التمويل وابتعادىا عن مصادر الشبيات. -أن يمتزم المعيد بالمحافظة عمى سرية وأمن المعمومات.

 يجب عمى عضو ىيئة التدريس الذي يقوم بإجراء أبحاث عمى حيوانات التجارب أخذ موافقة لجنةأخبلقيات البحث العممي قبل إجراء البحث عمى أن يمتزم عضو ىيئة التدريس بالمعايير الدولية

في معاممة الحيوانات وعند ذبحيم.

 يجب إعاشة حيوانات التجارب إعاشة مريحة مثل ثبات درجة الح اررة ( 22درجة مئوية) ودورةالضوء (  32ساعة ضوء –  32ساعة ظبلم ) مما يستمزم تجييز بيت الحيوان بالمعيد بمكيفات

( سخن – بارد) من أجل ثبات درجة الح اررة.

 يجب عمى المعيد توفير آلية لمتخمص من حيوانات التجارب بعد ذبحيا ،حيث أن تمك الحيواناتتحتوي عمى مواد سامة نتيجة الحقن بتمك المواد.

-

يجب عمى المعيد التخمص اآلمن من المواد البكتيرية الضارة باإلنسان.
الشروط الواجب توافرها باألبحاث التي يتم إجراءها داخل المعهد:

 أن تحقق أىداف البحث تطوير ما. -أن ال يكون قصد الباحث مجرد الفضول العممي.

 أن يبنى عمى البحث فائدة تطبيقية لمفرد والمجتمع وليس مجرد إشباع الفضول العممي األكاديمي. العمل عمى تحقيق توازن في مجاالت إجراء البحوث األساسية والمجتمعية.صفات الباحث ومساعديه:
 -3األمانة :عدم أخذ أفكار الغير واإلدعاء بأنيا من عنده مع ضرورة ذكر المصدر الذي يعتمد
عميو.

 -2عدم إدراج أشخاص لم يساىموا في البحث.
 -1ذكر النتائج كما ظيرت وعدم تحويرىا.
 -4يستحسن تطوير ما ُبحث مسبقاًز
 -2الصبر العممي وتقبل النقد

 -6دقة العمل واألمانة في ذكر التفاصيل ومحددات ومربكات العمل
 -7االبتعاد عن األنانية وتقديم يد العون لؤلخرين

 -8عدم عرقمة عمل اآلخرين من باب الحقد أو الغيرة

 -9إتباع الموضوعية والجدية مع عدم التعصب في الرأي
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العرفان بالجميل لم ساىم وشارك في البحث

معوقات البحث العممي:
 الوقت – األجيزة والمستمزمات – الموارد المالية والمصادر الجو النفسي – االستعجال في النتائج. -راتب الباحث ومشاكمو الصحية

 عدم الحضور وضعف المشاركة في المؤتمرات عامل الضبط والسيطرة واإلتقان والميارة -الحوافز والتشجيع

 سيولة الحصول عمى المصادر العممية وشبكة االتصال والمعمومات.ما هي حقوق عينة البحث؟
مراعاة حقوق عينة البحث كتخدير الحيوان والتعامل معو برأفة أثناء تربيتو وتجييز بيوت الحيوان
أهم األخطاء الشائعة في السموكيات واألخالق الجامعية :
االلتزام فقط بالقواعد والقوانين المنظمة لمعمل.
أن االخبلق والسموكيات تقررىما الجامعة بقوانينيا وقواعدىا وليس الفرد أو عضو ىيئة التدريس.

الفصل األول
أخالقيات المهنة لعضو هيئة التدريس

أولً -عضو هيئة التدريس :
تتمثل رسالة عضو ىيئة التدريس في تقديم ما يممك من خبرات تعميمية ومعرفية لمعمل عمى إكساب
طالب البحث ميارات البحث العممي مصقولة بأخبلقيات البحث العممي .وىناك مجموعة من القواعد
يجب ان يكون عضو ىيئة التدريس ممتزما بيا :

 -أن يكون ممتزماً دينياً وخمقياً ويقظ الضمير.

 االلتزام بالقيم الجامعية وحسن التعامل الزمبلء وااللتزام بأدب الحوار مع اآلخرين والتسامح ،وأنيتسم بالصدق واألمانة العممية واالنضباط

 أن يكون إيجابياً وممتزماً ومتفانياً في كل ما يناط بو من ميام ( تدريسية – تدريبية – إشرافية –بحثية – خدمية).

 -أن يتناول القضايا بموضوعية  ،ويغمب المصالح العامة عمى المصمحة الشخصية

 عدم االنفراد بالق اررات وااللتزام بتنفيذ قرار األغمبية بما ال يتعارض مع القوانين والموائح والقيمواألعراف الجامعية.

 تقبل ال أري اآلخر باحترام وتجاوز الخبلفات ،ومراعاة التسمسل الوظيفي الجامعي لمفصل فيالخبلفات وعدم المجوء ألي جية خارج الجامعة إال بعد استنفاذ كافة السبل.

 أن يكون قدوة حسنة لكل من يتعامل معيم في جميع سموكياتو وتعامبلتو وأن يكون نموذجاًيحتذى بو يقيس عميو الطبلب سموكيم وتصرفاتيم.

 يجب أن يعمل عمى تنمية معارفو وتطويرىا مساي اًر لروح العصر وتطور التقنيات الحديثة. أن يعمل بمبدأ المساواة بين جميع الطبلب من مختمف األديان واألجناس.-

 -تشجيع التفاعل والتعاون المثمر مع الزمبلء من مختمف كميات الجامعات ومختمف التخصصات.

 االىتم ام بأفراد الييئة المعاونة والتفاعل اإليجابي مع مشكبلتيم والعمل عمى إيجاد الحمولالمناسبة ليا.

 العمل عمى تدريب الطبلب والييئة المعاونة عمى الميارات األكاديمية البلزمة لمساعدتيم عمىالتقدم ،وتشجيعيم عمى إنجاز الميام باتباع االسموب العممي السميم.

ثانياً -العتبارات المهنية والخالقية الواجب عمى عضو هيئة التدريس اللتزام بها وبثها لدى طالب

البحث العممي عند القيام بتنفيذ األبحاث العممية داخل المعهد:
 -0الحرية الفكرية والعممية:

 عدم تدخل المعيد أو الجامعة في اختيار الموضوعات البحثية التي يرى الباحث أىميتيا ودورىافي حل مشكبلت المجتمع.

 الحرية العممية لمباحث في النقد الموضوعي لما سبق نشره من أبحاث في مجال تخصصو. -4اإلبداع:
 -أن يتصف البحث باإلبداع واألصالة.

 القدرة عمى ابتكار أفكار جديدة مع استغبلل عامل الوقت وتوافر المعمومات والقدرة عمى التحميلواالستقراء ،مع الرجوع لممراجع والمصادر العممية العالمية.
 -3المصداقية:
األمانة في جمع النتائج وتدوينيا كما ىي دون زيادة أو نقصان وعدم استكمال المعمومات

اعتمادا عمى الظن أو نتائج النظريات أو أبحاث اآلخرين.
 -2الخبرة:

يجب أن يكون ىناك تناسب بين مستوى خبرة وتدريب الباحث ومدى فيمو لمنظريات ودقة
تطبيقيا وما يستطيع أداؤه  ،مع االستعانة بشخص خبير لممساعدة
 -5السالمة:
 عدم تعريض النفس أو الغير لخطر جسدي او إيذاء أخبلقي. -أخذ االحتياطات البلزمة عند إجرء التجارب تحت كل الظروف .

 المحافظة عمى سبلمة جميع المشاركين في البحث وعدم تعريضيم لمحرج أو الخطر أثناء تنفيذالبحث.

 -6الثقة:
يجب وجود ثقة متبادلة بين أفراد العمل عمى البحث حتى يمكن الحصول عمى تعاون أكبر

ونتائج أدق.

 -7الموافقة وحق النسحاب:
 ضرورة الحصول عمى موافقة مسبقة من األفراد والجيات المرغوب في العمل معيم خبلل فترةالبحث ،ومراعاة حق أنسحاب أي من المشاركين في أي وقت ،والتخطيط الجيد يعمل عمى تجنب

ىذه الخطوة.

 -8التغذية الراجعة:
 إعطاء المشاركين في البحث ممخصاً أو توصيات تفي بالغرض بشكل دائم. إعطاء المشاركين تقري اًر مفصبلً عن البحث أوالً بأول. التأكد من أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر. -9األمل المزيف  /الكاذب:

عدم إييام المشاركين بأن األمور سوف تتغير بسبب بحثك
ال تعط وعوداً خارج نطاق بحثك أو سمطتك أو مركزك أو تأثيرك.
 -01مراعاة مشاعر اآلخرين:
تجنب تعريض المشاركين في البحث لمشاعر اإلنيزامية واالستسبلم لوجود فروق فردية بين

البشر في تمك األمور قد يكون بسبب عامل السن أو المرض أو عدم القدرة عمى الفيم أو
التعبير.

 -00تعارض المصالح:
يجب عمى الباحث عدم عرض النتائج وتطويعيا بما يناسب الجية المانحة لمدعم المادي
لمبحث أو األخذ في االعتبار أي ظروف سياسية

التعامل بتجرد وحيادية تامة مع البحث العممي ونتائجو.

 -04سرية المعمومات:
يجب حماية بحثك واساليبك البحثية ونتائجك حتى انتياء الدراسة وتحقيق النتائج المرجوة ،

تمييداً لمحصول عمى براءة اختيار أو حماية ممكية فكرية.

 -03حقوق الحيوان:
 معاممة الحيوان برفق وتقديم الرعاية البلئقة واإلحساس بمدى األلم وعدم الراحة نتيجة تعرضولممعامبلت التجريبية المختمفة.

 -االستعانة بشخص خبير في شئون الحيوانات قبل البدء بالبحث.

 -02الحتراف:
يجب أن يعمم الباحث أنو محترف لمينة البحث العممي ويتعامل معو عمى ىذا األساس من
حيث الوقت والمجي ود والتفرغ  ،ويجب عميو االلمام التام بمقومات البحث من حيث المادة

العممية والطرائق واألمانة في جمع وتحميل وعرض النتائج ،وادراك أن البحث العممي عممية
مستمرة التقف عند حاجز زمني وتتطمب االطبلع والمشاركة المستمرة في كل المحافل

العممية.

 -05العدل وعدم التحيز:
 عدم تغميب وجية نظر الباحث الشخصية أو االنحياز لنظرية عممية معينة إال ما يتماشى معالنتائج المتحصل عمييا فقط.

 -إحقاق الحقوق وتحديد القائم بكل دور بدقة وفقاً لمجيد المبذول.

 -06التعقل والقدرة عمى التميز الدقيق:
يجب ان يكون لدى الباحث القدرة عمى التفرقة بين كل ما يعرض عميو من أفكار وأبحاث أو
مواقف أثناء إجراء البحث .
 -07الشفافية:
الشفافية الكاممة في تعامل الباحث مع كل أجزاء البحث العممي أو عرض النتائج أو تفسير
النتائج أو نشر البحث مع المشاركين في العمل مع تقبل النقد أو التعديل المقترح.

 -08األمانة العممية:
 ىي قيمة وخمق ال يحتمل التأويل أو القسمة وضرورة االبتعاد عن تزوير أو حذف أو إضافةنتائج أو التمثيل الخاطئ لمنتائج واالدعاء انيا عممية.

 البعد عن استعمال البحث العممي ألىداف شخصية أو ألغراض سياسية أو محاباة لشخص ماميما بمغت درجة قرابتو أو مركزه

 االلتزام بذكر المصادر والمراجع العممية التي تم االستعانة بيا والرجوع إلييا. -09المسئولية المجتمعية
 العمل عمى تعزيز االحساس باالنتماء لموطن والحفاظ عمى وحدتو والعمل عمى إعبلء شأنوومكانتو.

 ضرورة ادراك الباحث بأن المعيد مؤسسة عامة يممكيا المجتمع ويجب ان يوجو الباحثينالتفاعل مع مشكبلتو وتوجيو ابحاثيم لبلسيام في حل تمك المشكبلت.
 -41الوعي بالقوانين العامة والخاصة وحقوق الممكية الفكرية وبراءة الختراع
يجب عمى الباحث االلمام بالقوانين العامة وقانون تنظيم الجامعات بصورة خاصة وكل ما
يصدر من تعديبلت ليذه القوانين والموائح التي تنظم عمل عضو ىيئة التدريس بالجامعة مع

التفرقة بين التعامل الحرفي بالقوانين وروح القانون وايضا القوانين المنظمة لحقوف الممكية
الفكرية وبراءة االختراع.
ثالثاً -آداب وأخالقيات المهنة في التعامل مع الطالب:
 حسن التعامل مع الطبلب ،والمساواة بين كافة الطبلب من مختمف األجناس والجنسياتوالديانات ،ومراعاة ظروفيم االجتماعية واالقتصادية وثقافاتيم.

 حث الطبلب عمى تحسين قدراتيم العممية وتنمية التفكير العممي السميم  ،والحرص عمى االطبلعالدائم والرجوع لممصادر العممية ،وأكتشاف مواىبيم ورعايتيا.

 -تجنب استغبلل النفوذ أو التخويف واإلحراج لمطبلب لتحقيق غاية شخصية.

 عدم االستيانة بقدرات الطبلب أوالتقميل من شأنيم بل دعميم وتشجيعيم ،وحثيم عمى إبداءالرأي.

 -الوقوف بحزم أمام التجاوزات ،والتعامل معيا بأسموب تربوي سميم.

 -الترفع عن استغبلل مينتو بشكل سئ لمتكسب أو قبول اليدايا ميما ارتفعت قيمتيا.

 عدم التدريس أو االشتراك في أي ميام بحثية أو أعمال كنترول في حالة وجود أحد األقاربحتى الدرجة الثالثة بين الطبلب.

 توحيد معايير قبول وتوزيع الطبلب عمى األقسام والتخصصات المختمفة  ،والتأكد من إعبلنيالكافة الطبلب ،وتجنب االستثناءات.

 -اإلعبلن عن المنح والجوائز لكافة الطبلب  ،واإلعبلن عن الفائزين بيا مع ذكر مبررات القبول.

 اإلعبلن في بداية العام الدراسي عن طرق التقويم المختمفة وتوزيع الدرجات  ،وفي حالة السماحبالتعديبلت الضرورية يتم اإلعبلن عن مبررات التغيير.

 التعامل مع شكاوى الطبلب المتعمقة بممارسات غير عادلة باىتمام ودون تمييز.رابعاً -آداب وأخالقيات المهنة في التعامل مع الزمالء:
 االلتزام بالثوابت الجامعية في التعامل الراق مع الزمبلء ،وتنمية التعاون المثمر معيم. -احترام حقوق الزمبلء من كافة المستويات.

 نشر العبلقات اإلنسانية الراقية كالثقة والتعاون والنقد البناء واالبتعاد عن العبلقات السمبية كالحقدواألنانية.

 أن يكون قدوة حسنة لمييئة المعاونة واحتوائيم واالستماع لمشاكميم ومساعدتيم في الوصوللمحمول المناسبة ليا ،وتشجيعيم عمى إبداء الرأي بثقة مع االلتزام بآدابالحوار.

خامساً -آداب وأخالقيات المهنة في التعامل مع الحاسب اآللي:
 -عدم استخدام الحاسب اآللي إليذاء الغير.

 -عدم استعمال أجيزة الغير بغير الحصول عمى إذن مسبق من أصحابيا.

 عدم التدخل في عمل األخرين واالطبلع عمى الممفات الموجودة عمى حاسباتيم. عدم استخدام الحاسب اآللي لمسرقة أو أعمال االحتيال والتزوير وشيادة الزور. -عدم استخدام برمجيات اآلخرين دون دفع ثمنيا.

سادساً -آداب وأخالقيات المهنة في التعامل مع اإلنترنت:
 احترام الطرف اآلخر عمى شبكة المعمومات ممن يتمقى رسائمك وأفكارك وآراءك ،واحترام آرائيموعدم السخرية منيم أو إيذائيم لفظياً عند التخاطب معيم.

 -االلتزام بعدم اإلضرار باآلخرين كما يفعل المخربون اإللكترونيون Hackers

 -االيجاز في طرح األفكار ومحاورة اآلخرين فخير الكبلم ما قل ودل.

 االلتزام بالقانون فالتصرفات المخالفة لمقانون في واقع الحياة تكون غالباً مخالفة لمقانون عمىاإلنترنت ،ومن أىم أوجو ىذا االلتزام احترام حقوق الممكية الفكرية لمناشرين عمى شبكة

المعمومات حيث أنيا سواء كانت صور توضيحية أو أصوات أو عروض فيديو فيي محفوظة
وممموكة ألصحابيا وليس ألحد الحق في إعادة نشرىا أو التصرف بيا بدون إذن مسبق من

أصحاب تمك الحقوق.

 التسامح تجاه ما يصدر عن اآلخرين من أخطاء أو إساءات. -احترام الخصوصية الشخصية لآلخرين واإلحجاب عن اختراقيا.

 عدم حجب المعرفة والخبرة بالكمبيوتر واإلنترنت عن اآلخرين ،وتقديم العون والمساعدة البلزمةليم.
سابعاً -آداب وأخالقيات المهنة في التعامل مع اإلدارة والعاممين:
 ان تكون العبلقة مع أفراد اإلدارة في في إطار من االحترام والتعاون والمحافظة عمى التقاليدواألعراف الجامعية.

 احترام كافة القوانين والموائح والمحافظة عمى مواعيد وأوقات العمل. عدم استغبلل الصفة الوظيفية لمحصول عمى امتياز ما أو الضغط عمى المرؤسين. تقبل النقد والعمل عمى إصبلح الذات ،وتجنب النقد الغير موضوعي لآلخرين. االلتزام بالشفافية والمصداقية والديمقراطية وعدم االنفراد بالسمطة والمركزية.ثامناً -آداب وأخالقيات المهنة فيما يتعمق بخدمة المجتمع:
 نشر القيم والفضائل اإلنسانية وتعزيز االحساس باالنتماء لموطن والحفاظ عمى وحدتو. اإلدراك لمشكبلت المجتمع والتفاعل اإليجابي معيا وتوظيف األبحاث العممية لتصبح قابمةلمتطبيق ليكون ليا مردود مباشر وممموس .

 تنمية أواصر التعاون مع الييئات والمؤسسات والجيات الصناعية وفيم متطمباتيا من الخريجينوطرق زيادة االنتاج.
تاسعاً -آداب وأخبلقيات المينة في الحفاظ عمى البيئة:
 -3الضوابط العممية والقانونية لمحفاظ عمى البيئة:

 -االلتزام بما جاء بقانون البيئة المعمول بو والتعديبلت التي تط أر عميو.

 الحرص عمى حماية البيئة اليوائية من أي تموث غازي أو إشعاعي ،وااللتزام بعدم تجاوز الحدودالقصوى المسموح بيا لبلنبعاثات المموثة.

 عدم تجاوز الحدود المسرح بيا لشدة الصوت داخل المعامل وبيئة العمل. -األخذ باالشتراطات الصحية لمتيوية باألماكن المغمقة وشبو المغمقة.

 االلتزام بتركيب مداخن لتصريف األبخرة في المعامل والصيانة الدورية ليا. -تطبيق نصوص القانون الخاصة بمنع التدخين بشدة وحسم ببل استثناء.

 حظر تصريف المواد المموثة لمبيئة ومخمفات المعامل قبل معالجتيا ومطابقتيا لممعاييروالمواصفات المنصوص عمييا بالقانون.

 االلتزام بالشفافية في حالة التخمص من النفايات الجرثومية أو الميكروبية ومراعاة استخدام طرقالتخمص اآلمن منيا.

 توفير أجيزة إطفاء الحرائق وصيانتيا دورياً  ،وتدريب العاممين عمى استخداميا  ،وعمل خطةلمطوارئ ،وتوفير لوازم اإلسعافات األولية بالمعامل.

 -2التعامل مع المصادر المشعة:

 -توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول ىذه المواد.

 توافر الوسائل واإلمكانات والنظم البلزمة لمتداول اآلمن لذه المواد. -ضمان عدم التأثير سمباُ عمى البيئة.

 -أال تتجاوز مجموع الجرعات من مختمف الممارسات الحدود المسموح بيا قانوناً.

 وضع عبلمات تحذيرية حيز منطقة اإلشعاع وطبيعة المصادر المشعة بيا ومخاطر االقترابمنيا.

 -ينظم المسح اإلشعاعي في بيئة العمل طبقاً لتدابير مواد القانون.

 -عمى المسئولين إعبلم الطبلب والمتدربين والعمال خبلل مراحل تعامميم بمخاطر اإلشعاع.

 ضرورة االمتثال لممتطمبات الفنية والطبية البلزمة في حال وجود المرأة  ،واإلعبلن عن وجودحوامل أو مرضعات لتفادي المخاطر الناجمة عن التعرض لئلشعاع.

 -المعايرة القياسية الدورية لؤلجيزة والفحص الدوري ليا.

قـــــــــــــــــــــــائمة
القيم واألعراف الجامعية لمطالب بجامعة اإلسكندرية
واقرار اللتزام بها طوال الدراسة بالجامعة
أوالً -حقوق الطالب:
 -3حق الحصول عمى الميارات التعميمية والتفكيرية التي تساعد عمى بناء الذات والنجاح والتفوق في
المسيرة الجامعية.
 -2المساواة في المعاممة واالستفادة من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم التمييز بين الطبلب بسبب
العرق أو النوع أو الديانة أو الخمفية اإلجتماعية أو غيرىا.
 -1حق الشكوى والتظمم في أمر جامعي عبر إدارة المعيد.
 -4الحق في تقديم االقتراحات واألفكار التي تسيم في تطوير األداء التعميمي ،أو الخدمات واألنشطة
الجامعية.
 -2حق الحصول عمى المعمومات الخاصة بالنشاط الطبلبي بالمعيد والجامعة ،وكذلك الموائح
والقوانين المرتبطة بو وبالعممية التعميمية مثل أىداف المقررات الدراسية ،وطرق التقويم ومواعيد
االمتحانات والوضع الدراسي ولوائح الغياب وغيرىا.
 -6عدم التدخل في شئونة الخاصة والمحافظة عمى خصوصياتو وسرية معموماتو الشخصية.
 -7حرية البحث العممي في الموضوعات المختمفة لؤلغراض العممية بما يتفق مع الضوابط األخبلقية
والمجتمعية واعتبارات المصمحة القومية.
 -8حق الطالب في الحصول عمى أي معمومات أو بيانات تتعمق بتحصيمو الدراسي وانجازه التعميمي
وفق األصول المتعارف عمييا والتي تقرىا الجامعة.
 -9استثمار الحياة االجتماعية في االستزادة بالعمم والمعرفة وبناء الذات.
ثانياً – مسئوليات الطالب الجامعي:
 -3عدم اإلخبلل بنظام االمتحان أو اليدوء البلزم أو ممارسة الغش أو الشروع فيو بكافة أنواعو مثل
طمب المساعدة من اآلخرين أو تقديميا ليم أثناء االمتحانات ،أو حيازة مذكرات أو تميفون
محمول أثناء االمتحانات أو غير ذلك من أدوات وأساليب الغش.

 -2االمتناع عن كل قول أو فعل يتنافى مع األعراف الجامعية أو ُيخل بقيم ومبادئ السموك
الجامعي القويم سواء كان ذلك أثناء المحاضرات داخل قاعات الدراسة أو في المعامل أو في أي

مكان داخل الحرم الجامعي.
 -1احترام ُسمطة عضو ىيئة التدريس في القاعات الدراسية أو المعامل وعدم االعتداء عمى
المحاضرات أو التجارب العممية من خبلل التشويش أو الدخول بدون استئذان أو االعتراض عمى

ق اررات القائم بالتدريس أو التدريب عمى نحو يقمل من ىيبتو ومكانتو.
 -4المواظبة عمى قراءة ومتابعة الموائح والقوانين واإلعبلنات والنشرات الصادرة من إدارة المعيد
واالبتعاد عن السمبية واالتكالية في الحصول عمى المعمومات المختمفة ،مع التحقق من صحة
المعمومات من مصدرىا الرسمي.
 -2الحفاظ عمى الممتمكات الجامعية وعدم العبث بيا واستخداميا في غير المجال الذي ُخصصت لو
أو إساءة استخداميا وكذلك اإلحجام عن الكتابة عمى الجدران والمناضد وغيرىا.

 -6احترام حريات وخصوصيات اآلخرين من أفراد مجتمع الجامعة وعدم اإلساءة إلييم والتشيير بيم.
 -7االمتناع عن السموكيات العدوانية التي تيدد أو تعرض الصحة النفسية ،أو الجسدية أو سبلمة
اآلخرين لمخطر.
 -8االلتزام بالموائح واألنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختمفة ويشمل ذلك إغبلق
المحمول في المحاضرات والمعامل.
 -9عدم تعطيل الدراسة أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية
األخرى التي تقضي الموائح المواظبة عمييا.
 -31االمتناع عن توزيع النشرات واصدار جرائد حائط بأية صورة داخل المعيد أو جمع توقيعات
بدون ترخيص سابق من السمطات الجامعية المختصة.
 -33االمتناع عن التزوير في المستندات واألوراق الجامعية مثل تزييف توقيع المرشد األكاديمي
عمى بطاقة التسجيل أو تغيير بيانات أوراق رسمية كالسجل الدراسي وخبلفو.
 -32ضرورة معرفة مواعيد االمتحان ومدتو والقواعد المنظمة لو.

اإلجراءات التأديبية التي توقع عمى الطالب المخالفين لمقواعد واألعراف الجامعية:
في حالة ارتكاب أحد الطبلب مخالفة إلحدى تمك القواعد فإنو يتعرض لممساءلة ويتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية والتأديبية بحقو ،وذلك وفقاً لمنظم والموائح الواردة بقانون تنظيم الجامعات والئحتو
التنفيذية عمى النحو التالي :

المادة ( )326من البلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص عمى أنو في حالة ارتكاب الطالب

أية مخالفة لمقيم واألعراف الجامعيةُ ،يحال لمتحقيق وتوقع عميو إحدى العقوبات التالية:
 -3التنبيو شفيي أو كتابي.
 -2اإلنذار

 -1الحرمان من بعض الخدمات الطبلبية

 -4الحرمان من حضور دروس أحد المقررات بمدة ال تتجاوز شي ًار
 -2الفصل من الكمية لمدة ال تتجاوز شي اًر.

 -6الحرمان من االمتحان في مقر أو أكثر.

 -7وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شيرين أو لمدة فصل دراسي.
 -8إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

 -9الفصل من الكمية لمدة ال تتجاوز فصبلً دراسياً.

 -31الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

 -33حرمان الطالب من القيد بالماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 -32الفصل من الكمية لمدة تزيد عمى فصل دراسيز

 -31الفصل النيائي من الجامعة ويبمغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عميو عدم
صبلحية الطالب لمقيد أو التقدم إلى االمتحانات في جامعات جميورية مصر العربية.

ويجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عمييا في ىذه المادة وال يعاقب
عن المخالفة الواحدة من أكثر من جية تأديبية واحدة ،كما اليجوز أن يتجاوز عدد اإلنذارات التي توجو

إلى الطالب عن إثنين ينظر بعدىا في توقيع عقوبة أشد.

المادة ( )047بشأن الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات:
 -0األساتذة واألساتذة المساعدون:
وليم حق توقيع العقوبات األربع األولى المبينة في المادة السابقة ،عما يقع من الطبلب أثناء

الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختمفة.

 -4عميد الكمية:
ولو توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة السابقة ،وفي حالة حدوث اضطرابات أو
إخبلل بالنظام يتسبب عنو أو يخشى منو عدم انتظام الدراسة أو اإلمتحان يكون لعميد الكمية

توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ،عمى أن ُيعرض األمر خبلل أسبوعين من تاريخ
توقيع العقوبة عمى مجمس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النيائي من الجامعة ،وعمى رئيس

الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ،وذلك لمنظر في تأييد العقوبة أو إلغائيا أو تعديميا.
 -3رئيس الجامعة:

ولو توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة ،وذلك بعد أخذ رأي عميد

الكمية ،ولو أن يمنع الطالب المحال إلى مجمس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم

المحدد لمحاكمتو.
 -2مجمس التأديب:
ولو توقيع جميع العقوبات ،وال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من

المادة ( )326إال بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقوالو فإذا لم يحضر سقط حقو في سماع أقوالو.

الحرمان من المتحان:
 كل طالب يرتكب غشاً في االمتحان أو شروعاً في حالة تمبس يخرجو العميد أو من ينوب عنو
ويحال
ويعد الطالب راسباً في مواد ىذا االمتحان ُ
ويحرم من باقي المواد ُ
من قاعة االمتحان ُ
إلى مجمس التأديب.

 يجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجمس التأديب وذلك خبلل اسبوع من تاريخ

ويعد القرار حضورياً إذا كان طمب الحضور قد أعمن إلى
إعبلنو إلى الطالب أو ولي األمر ُ
شخص الطالب أو ولي أمره أو تخمف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

 اليجوز الطعن في القرار الصادر من مجمس تأديب الطبلب إال بطريق االستئناف ويرفع

االستئناف بطمب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خبلل خمسة عشر يوماً من تاريخ إببلغو

بالقرار ،وعميو إببلغ ىذا الطمب إلى مجمس تأديب الطبلب أو مجمس التأديب األعمى قبل

الفصل في الموضوع.

إقـــــــــــــــــرار
باللتزام بالقيم األخالقية
واألعراف الجامعية لطالب الجامعة
أقر أنا الطالب  ........................................... /المقيد بمعهد الدراسات العميا والبحوث
في العام الجامعي  ............................................بأنني اطمعت عمى قائمة القيم
األخالقية واألعراف الجامعية لطالب الجامعة وألتزم بها طوال دراستي بالجامعة.

تحري اًر في

/

/
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الئحة أخبلقيات البحث العممي
بمعيد الدراسات العميا والبحوث – جامعة اإلسكندرية
طبقاً ألحكام قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  3972والقوانين المعدلة لو والئحتو التنفيذية ،وقرار

وزير التعميم العالي والدولة لمبحث العممي رقم ( )327لسنة  ،2112ورقم ( )171لسنة  2119بإنشاء
مجمس " أخبلقيات البحث العممي" وقانون حماية الممكية الفكرية رقم  2112/82والئحتو التنفيذية رقم

 2112/497وقرار رئيس الوزراء بتعديل القانون رقم  2116/2212بخصوص رسائل الماجستير
والدكتوراه وا لبحوث والمشروعات البحثيةز وجميع القوانين والموائح المتصمة واألعراف الجامعية السائدة،
وباإلشارة إلى " أخبلقيات البحث العممي" الصادرة من المركز القومي لتنمية قد ارت أعضاء ىيئة التدريس

 2118ورغبة في تدعيم والحفاظ عمى القيم واألخبلقيات في المجتمع العممي لضمان نجاح الجيود

العممية والوصول إلى مجتمع عممي قادر عمى تحقيق عنصر التميز لمبحث العممي وتطبيقاتو مع االلتزام

بالقواعد األخبلقية.
مادة (:) 0
يشكل مجمس المعيد لجنة برئاسة األستاذ الدكتور /وكيل المعيد لمدراسات العميا والبحوث بصفتو

وعضوية خمسة من أعضاء ىيئة التدريس بالمعيد وتختار من بينيم أميناً لمجنة ومدة عمل المجنة
عامين ،قابمة لمتجديد بقرار من مجمس المعيد ،ولمجنة أن تدعو من تراه الزماً من المتخصصين أو
غيرىم لحضور أجزاء من أو بعض جمساتيا أو تستشير من تراه الزماً شفيياً أو كتابياً أو تتخذ ما تراه

الزماً لحسن أداء ميمتيا.

مادة (:) 2
تكون ميمة المجنة دعم أسس القواعد األخبلقية لمبحث العممي واالقت ارح والتأكيد عمى بعض

سياسات تضاف عمى األسس المستقرة والمتعارف عمييا في االلتزام بأخبلقيات البحث العممي ،وتطبيقيا
وتدعيميا استرشاداً بالمعايير الدولية المتعارف عمييا وفي ضوء القيم واألعراف والتقاليد الوطنية ،وبحث

مدى تحقق وتطبيق ما سبق فيما يعرض عمييا وما تراه فضبلً عن مطالعة وفحص ودراسة الشكاوى التي
ترد ليا والخاصة بوجود شبية أو بعدم تمام االلتزام بأخبلقيات البحث العممي وتجميع المعمومات والبيانات
بيذا الخصوص وتقديم واقتراح اإلجراءات البلزمة بخصوصيا وفي شأنيا وعرضيا عمى عميد المعيد
التخاذ ما يمزم بشأنيا مع مراعاة سرية تداول الموضوعات المعروضة عمى المجنة  ،وعمى المجنة دراسة

جميع ما يعرض عمييا من عميد المعيد أو مجمس المعيد أو ما يرد ليا في شأن أخبلقيات البحث

ولمجنة اقتراح ما تراه الزما لدعم ونشر ثقافة أخبلقيات البحث العممي والمحافظة عمييا.
مادة (:)1
اختصاصات رئيس المجنة:
 -3رئاسة جمسات المجنة وتمثيل المجنة أمام مجمس الكمية وأية جية.
 -2دعوة لبلجتماع كمما اقتضت الضرورة وبحد أدنى مرتين سنوياً.

 -1اقتراح الندوات والمحاضرات والدورات الخاصة بأخبلقيات البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييم والباحثين والطبلب بالكمية وعرضيا عمى أعضاء المجنة.

 -4إعتماد صرف بدالت حضور الجمسات.

 -2تمقى الشكاوى المقدمة إلى المجنة وتسجيميا وتدوينيا وحفظ األوراق.

مادة (:)4
اختصاصات أمين المجنة:
 -3تولي تسجيل واعداد محاضر الجمسات والموضوعات واعداد جدول أعمال اجتماع المجنة.
 -2التنسيق مع السادة أعضاء المجنة ومن تراه الزماً ودعوتيم لبلجتماع.
 -1تولى رئياسة الجمسة في حال غياب أو اعتذار رئيس المجنة.

مادة (:) 2
اختصاصات المجنة:
 -3يقوم أعضاء المجنة بمطالعة وفحص ودراسة الشكاوى المقدمة إلييا فيما يخص تطبيق أساسيات

ومبادئ أخبلقيات البحث العممي بالمعيد وما يعرض عمييا وابداء الرأي فييا واقتراح ما يتم
بشأنيا .وليا في سبيل أداء ميمتيا االستعانة بالوسائل العممية ( حزم برامج كشف السرقات

العممية) وذلك بشراء االشتراك في المؤسسات المعينة.

 -2اإلسيام في نشر ثقافة أخبلقيات البحث العميمي وأخبلقيات المينة.

مادة (:)6
تجتمع المجنة عند الضرورة بناء عمى دعوة من رئيسيا أو إذا قدم عضوان من أعضائيا طمباً

مكتوباً بذلك ،وال يصح اجتماع المجنة إال بحضور نصف عدد األعضاء  .3+وتصدر ق ارراتيا بأغمبية
أصوات الحاضرين ،فإن تساوت الكفتان فيرجح الجانب الي فيو الرئيس.

مادة ( :)7
إذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء المجنة في عضويتيا ألي سبب أو أبدى رغبتو كتابتو

في عدم االستمرار في عضويتيا يعين من يحل محمو خبلل الفترة المتبقية بقرار من مجمس المعيد بناء
عمى ترشيح من رئيس المجنة.

مادة ( :) 8
إذا كان ألي عضو من أعضاء المجنة أو رئيسيا عبلقة مباشرة بالموضوع المطروح أماميا

لممناقشة تؤثر عمى ق ارره فعميو الكشف والتصريح بذلك صراحة قبل بحث ذلك الموضوع ،ولرئيس المجنة
أن يطمب منو عدم حضور جزء االجتماع المعني بيذا الموضوع أو الحضور دون أن يكون لو الحق في
التصويت .وفي جميع األحوال يتم مراعاة قواعد اإلنصاف والشفافية وعدم تضارب بالمصالح.

مادة ( :) 9
يجوز لمجنة بناء عمى دعوة من رئيسيا أن تدعو لحضور اجتماعاتيا من ترى االستعانة بو من
ذوي الخبرة في الموضوعات المطروحة لمبحث أماميا إلبداء الرأي والمشورة دون أن يكون لو حق

التصويت وليا أن تطمب منو القيام بتقديم تقري اًر في أي موضوع تراه.

مادة (:)31
يراعي أعضاء المجنة أو من يتم دعوتيم ليا الحفاظ عمى سرية المعمومات ذات الصمة

بالموضوعات المطروحة أماميا وخاصة النتائج التي يتم أو تم التوصل إلييا ،وعدم إفشاء سرية مداوالت
المجنة.

مادة (:)33
يعتبر مكتب وكيل المعيد لمدراسات العميا مق اًر لمجنة ويقوم بجميع أعمال السكرتارية الخاصة

بالمجنة وتقوم بتمقى الشكاوى بخصوص موضوعات أخبلقيات البحث العممي في مظروف مغمق يحتوي
عمى الشكوى والمستندات الداعمة ليا وموضحاً عميو اسم مقدم الشكوى والقسم التابع لو ووسيمة االتصال
بو وتسميميا إلى رئيس المجنة .ويتم إنشاء سجل خاص سري بالشكاوى يحفظ لدى رئيس المجنة ويتضمن

عموماً :صاحب الشكوى وموضوعيا وما تم بخصوص الشكوى والرد عمييا وتواريخ ذلك.

مادة :32
الرد عمى الشكوى بعد فحصيا وتقديم تقرير وتوصيات بشأنيا مع رفع األمر إلى عميد المعيد ،

ويراعى  -ما أمكن – اقتراح توصية بنوعية اإلجراءات أو الجزاء المقترح عمى المتجاوز من أطراف

الشكوى أو المشكو في حقو وبما ال يتعارض مع القوانين والموائح ومع كون المجنة جية استشارية وأنيا

ليست جية تحقيق قانونية وأنيا التصادر عمى حق التقاضي أو الشكاوى .مع األخذ في االعتبار أنو إذا
تم التحقق من حدوث أو الشروع في تجاوز آلخبلقيات البحث العممي أو سوء تجاوز لسموك عممي قويم،

فإن مسئولية فرض أية عقوبات أو إجراءات تبقى ضمن اختصاص عميد ومجمس الكمية والمجالس

المعنية وجيات التحقيق المختصة بحسب ما تقرره الموائح والقوانين المعنية.

مع التأكيد أن تنمية ضمير عممي ناضج واحساس جوىري بالمسئولية عند الباحث ىي جوىر

الموضوع لما لذلك من أىمية قصوى ،حيث سيتم تنمية وتطوير قيم أخبلقيات البحث العممي وتعزيزىا

ومحاربة سوء السموك والنشاطات اإلحتيالية ومنعيا بدالً من أن يكون الخوف من الوقوع في الشراك أو

العقوبات ىو الرادع في ىذا المجال.

مادة (:) 31
 -3يراعى عدم إضافة أو ضم اسم أي عضو ىيئة تدريس أو باحث من داخل أو خارج المعيد
غير من ذكر في خطة الرسالة أو البحث أو المشروعات البحثية إال إذا كان ذلك من تبريرات

موضوعية.

 -2يراعى عدم حذف اسم أي عضو ىيئة تدريس أو مشرف أو باحث ممن ذكر في بروتوكول
الرسالة أو البحث بدون تبريرات موضوعية أو موافقة صريحة منو أو صادرة من المجمس العممي

أو الييئة العممية التابع ليا البحث.

 -1يفضل عموماً كتابة أسماء المشاركين في بحث مستخمص من رسالة كالتالي :اسم صاحب
الرسالة ثم المساعدين في اإلشراف من المدرسين ثم األساتذة المساعدين ثم األستاذ المشرف
الرئيسي ،أو يكون الترتيب بالتوافق بين كل المشاركين في البحث وبما يحقق قواعد العدالة

واإلنصاف والموائمة والتوافق.

مادة ( :)34يعد عموماً ضمن التجاوز في أخبلقيات البحث العممي والبحوث كل شكل من أشكال التمفيق
أو التزوير أو التدليس في الفروض أو المعطيات أو تحميل أو استنتاج أو استعراض النتائج ،فضبلً عن
انتحال المقترحات أو األفكار أو التجارب أو الخبلصات أو النتائج أو التوسع في االقتطاف دون ذكر

لممرجعية:
 التمفيق  Fabricationعموماً يتضمن استخدام أو افتراض بيانات غير حقيقية وعرض
لنتائج غير صحيحة أو مستنتجة أو مصطنعة أو وىمية.

 التزوير  Falsificationعموماً يتضمن التبلعب أو االصطناع أو الكذب أو التحايل في
المواد البحثية أو المعدات أو العمميات أو تغيير أو حذف البيانات والنتائج.

 االنتحال أو السرقة العممية  Plagiarismعموماً يتضمن االستيبلء عمى أفكار شخص آخر
أو تجاربو أو ابحاثو أو كتبو أو تصريحاتو أو مبلحظاتو أو أفكاره دون أن يعطي لو

المرجعية الواضحة.

إجراءات اللتزام بحقوق الممكية الفكرية:
 -3يتم التأكد من إلمام جميع إدارات المعيد وأقسامو العممية بنصوص القانون رقم  82لسنة 2112
الخاص بحماية الممكية الفكرية والنشر ،والتأكيد عمى األلتزام بأحكامو.

 -2حظر استخدام برامج الحاسب اآللي الغير مرخصة بأجيزة الحاسب اآللي بالمعيد.
 -1عدم السماح لمعاممين بالمعيد بنسخ أو نقل (كتب  ،مؤلفات ،مراجع  ...ألخ) بشكل يمثل اعتداء
عمى حقوق المؤلف أو الناشر.

 -4يسمح لمطبلب بالتصوير الضوئي لما يعادل (  )%21 - %31من مجمل كتاب أو مرجع
متمتع بحماية رقم إيداع محمي أو دولي (  ) ISBNألغراض االستذكار والبحث وال يسمح ىذه

النسخة الشخصية سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

 -2يسمح ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بعرض المواد التعميمية المنقولة من أجزاء محددة
من المراجع اعممية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترونية أو البرامج

التميفزيونية في قاعات التدريس لؤلغراض التعميمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.

 -6يجوز لمكتبات الكمية تصوير نسخة وحيدة من اي مصنف بغرض الحفاظ عمى النسخة األصمية
المفقودة أو التالفة التي يصعب الحصول عمى نسخة بديمة أخرى ليا.

 -7وضع إرشادات لممترددين عمى المكتبة لمراعاة التزاميم بالقواعد المنصوص عمييا بقانون حماية
الممكية الفكرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الممكية الفكرية وأىميتيا

وضرورة االلتزام بيا.

 -8يتم إعبلم جميع المكتبات ومراكز التصوير الضوئي المرخص ليا بالعمل خارج المعيد
باإلجراءات والقواعد الواردة في ىذا النموذج مع إلزاميا بيا .وفي حالة وقوع مخالفة ليذه

اإلجراءات يبمغ األستاذ الدكتور /عميد الكمية بالواقعة التخاذ البلزم.

 -9ال يسمح ببيع أو تداول كتب او مذكرات دراسية تحمل اسم صاحبيا داخل الكمية دون أن تكون
متمتعة بحماية رقم إيداع محمي أو دولي ( .)ISBN

 -31عمى المتظمم من حدوث أي مخالفة لمنقاط السابقة التقدم بشكوى كتابية لمسيد األستاذ الدكتور/

عميد المعيد إلتخاذ اإلجراءات البلزمة حيال ىذا األمر ،إلعادة األمور لنصابيا الصحيح
واخطار الشاكي بما تم.

آلية اتخاذ اإلجراءات/الق اررات التصحيحية لمعالجة أي ممارسات غير عادلة:
 -3تمتزم إدارة المعيد بالمصداقية واألخبلقيات المينية في سياستيا وتحرص عمى تطبيق قواعد
محددة لضمان العدالة وعدم التميييز وحماية الممكية الفكرية في ممارستيا.

 -2يقوم المراجعون الداخميون في فريق إدارة المراجعة الداخمية بالكمية ،كجزء من أعبائيم ،بإببلغ
رئيس مجمس القسم عن أي تجاوزات أو ممارسات غير عادلة أو حاالت عم االلتزام بأخبلقيات

المينة داخل القسم.

 -1يقوم رئيس مجمس القسم بإببلغ إدارة المعيد عن وقائع التجاوزات التي تصمو من المراجعين
الداخميين.

 -4تحيل إدارة الكمية وقائع الممارسات غير العادلة وحاالت عدم االلتزام بأخبلقيات المينة المبمغ
عنيا إلى لجنة القيم بالكمية لدراستيا والوقوف عمى أسباب وقوعيا واقتراح الحمول المناسبة ليا

والوسائل التي تحول دون تكرارىا.

 -2تقوم إدارة الكمية بعد توصية لجنة القيم ،باتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة بما يتفق
وموادقانون تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية.

الوسائل المستخدمة في نشر المعمومات عن الكمية:
يجب أن تكون المعمومات المنشورة عن المعيد قد سبق التأكد من مصداقيتيا ،ومصدق عمييا من أحد

المسئولين بالمعيد ،ويتم النشر بالوسائل اآلتية:
 -الموقع اإللكتروني بالمعيد والجامعة.

 المطبوعات واإلعبلنات المعتمدة من السيد األستاذ الدكتور /عميد المعيد أو من ينوب عنو. ينأي عضو ىيئة التدريس بنفسو عن االشتراك في أية برامج إعبلمية تتعارض أىدافيا معمتطمبات رسالتو تجاه الجامعة والوطن.

