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 رقي الصفشة احملتٕٖات

 

 3 / عٍّذ اٌىٍٍت وٍّت االصتبر اٌذوتىس

 4 اٌىٍٍت ٌٍذساصبث اٌعٍٍب واٌبحىثوٍّت االصتبر اٌذوتىس / ووًٍ 

 5 أوال : ِفبهٍُ عبِت فى ِجبي اٌبحج اٌعٍّى

 5 خظبئض اٌبحج اٌعٍّى 

 6 اهٍّت اٌبحج اٌعٍّى 

 7 ِضتىٌبث االبحبث اٌعٍٍّت فى ِشاحً اٌذساصبث اٌعٍٍب وِببعذهب 

 8 حبٍٔب : اخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّى

  8 واخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّىتعشٌف االخاللٍبث 

 01 ِضئىٌٍت ِشاعبة األخاللٍبث فى اٌبحج اٌعٍّى 

 01 اٌّببدئ األصبصٍت اٌعبِت ألخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّى 

 01 أخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّى فى اٌبحج واٌتأٌٍف 

 03 أخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّى فى االششاف عٍى اٌشصبئً اٌعٍٍّت 

 04 حبٌخبً : اٌّخبطش اٌتى تىتٕف اٌبحج اٌجبد 

  05 األِبٔت اٌعٍٍّتأتهبن 

 05 اٌىصبئً اٌتى ٌّىٓ أْ تٕتهه بهب األِبٔت اٌعٍٍّت 

 06 أِخٍت الٔتهبن األِبٔت اٌعٍٍّت 

 06 ِٕع االٔتهبوبث اٌعٍٍّت 

 07 اٌعمىببث 

 07 سابعبً : ٌجٕت أخاللٍبث اٌبحج اٌعٍّى

 11 اٌّالحك

 12 اٌّشاجع

 

 

 

 



 
 

4 
 

 كلمة                              

 األستاذ الدكتٕر/ عاده عبد الفتاح املّٗ٘     

 عميد الكلية                            

 

 

 

وأية  نهمية  حقيقية  ، ودمةةد  ،البحث العلمي هو المدخل الطبيعي ألية  هضةة  حةةة ي  إن

المسةندام  ممةة أهةر ةة و   مةن ةة و ا    نحقية  النهمية  إليمجنمع يسعي  أليحقيقي 

امنثةة  لقةول  األ ضوالمسةهم  في دمة    ،المنقدم  بل والنقدم دليضة األممب اللحة  ب م

 .(خليف  األ ضجةدل في  إهيقةل  بك للمالئم   وإذ) : هللا نعةلي

لنهمية  المجنمةع وهةو السةبيل  الوسةيل هةو  وإهمةةفةلبحث العلمي ليس غ ةة يسنضدف ذانةر 

وي الحةة ي المنقدم و  يقنص  البحث العلمي دلةي  خنية  أهسب الط   لالهنقةل للمسن

 واإلهسةةةهي ميةةدان مةةن الميةةةدين بةةل هةةو ةةة و ي لجميةةع الميةةةدين الطبيعيةة  وا جنمةديةة  

 الهظ ي  والنطبيقي .

 إلةةيونةةاداد أهميةة  أخالقيةةة  البحةةث العلمةةي  ن غيةبضةةة أو ةةةعفضة لةةدي البةةةحثين يةة دي 

دواقب وخيم  دلي الصعيد الف دي والمجنمعي، فلقد اجنضد مثي  من البةةحثين فةي نطةوي  

البحثي  ونطبيقضة وفي الوق  هفسر أهملةوا  األدوا ونصميم  وإنبةدضةمهةهج البحث العلمي 

 .الة و ي لضة األخالقيالجةهب 

البحةث العلمةي  ألخالقيةة   ةثةيمجةمع  طهطة بإ سةء  -وفي هذا الشأن قةم  ملي  النجة  

 سةةلنضة الحقيقية  والعمةل دلةي  إلةيايةد  اهنمةء أدةةء هيئة  النةد يس بةلملية   إلييضدف 

 نطو  المجنمع الذي هعيش فير.

بةلجةهةةب  وإهمةةة  ينعلةة  بةلجةهةةب الفهةةي فةةي بحةةث دةةةو هيئةة  النةةد يس   ةثةةيملاإن هةةذا 

م جةع   ةثةيملاو  ينهةول العقل فقط بل ينهةول الةةمي  والوجةدان. ويعنبة  هةذا  األخالقي

و القوادةد   وفةي النوصةل الةي المبةةد من البحث العلمي  األخالقيهسنضدي بر في الجةهب 

   الواجب  اإلنبةع.
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 كلمة                            

 ٖاسر الشٗد أمحد اجلرفاألستاذ الدكتٕر/ 

 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية 

 

العلمةةي لمةةي جةمعةة  طهطةةة بنقةةديم ميثةةة  أخالقيةةة  البحةةث  –ننشةة ف مليةة  النجةةة   

لهصةل بةلبحةث العلمةي للضةدف  فةي ط ية  البحةث العلمةي والمعةين للبةةحثين يمون الم شةد

 المهشود مهر وهو حل المشمال  ومواجض  النحدية  في مجة   األدمةل النجة ي .

هةةذا  ةةةعوقةةد يجةةب ان ينحلةةا بضةةة البةحةةث ف النةةي األخالقيةةة  أهميةة مةةن  واهطالقةةة

بةلملي  إلةا السةلوك المهةسةب  العلميالبحث  فيالمشة مين  األط افلنوجير جميع  ميثة ال

 العلمةةيهظةة   سةة يع  لةةبعض مفةةةهيم البحةةث  الةةد ميثةةة ال ىونةةحيو.العلمةةينجةةةا البحةةث 

 إلةا بةإلةةةف  العلمةيالبحةث  ألخالقيةة  األسةسةي  المبةةد  أيةةة، ممةة ننهةةول وأخالقيةنر

 .بةألش افش ف فيمة ينعل  مال وأخالقية  والنأليفبةحث فيمة ينعل  بةلبحث لا أخالقية 

دلةا ذلةك وميةف  وأمثلة العلمية   األمةهة وسةةئل اهنضةةك  الةد  ةثةيملا ىونةحي أيةة

العلمةي والنةي  بوةع آلي  لمنةبع  ا لناام بأخالقية  البحث ميثة ، ونم خنةم الضةمهع يممن

وواجبةنضةةة  العلمةةي، وقةةد نةةم دةة ض أهةةدافضة وأهمينضةةةالبحةةث  أخالقيةةة لجهةة   ننمثةةل فةةي

 همةةةذا ا شةةةدي   ونةةم اةةةةف العلمةةي،ةةةبط الجواهةةب ا خالقيةة  للبحةةث  فةةيومسةةئوليةنضة 

 الملح  لالسنعةه  بضة. في  هجللا اذه لةمدأل

/ دةةدل وقد نم إدداد الميثة  وم اجعنةر نحة  إشة اف دميةد الملية  األسةنةذ الةدمنو 

 المشمل  لضذا األم : اللجه دبد الفنةح الميضي من قبل 

 ووًٍ اٌىٍٍت ٌٍذساصبث اٌعٍٍب و اٌبحىث   ا.د/ ٌبصش أحّذ اٌضٍذ اٌجشف

 سئٍش لضُ إداسة األعّبي   أ.د/ عبدي عبذ إٌّعُ اٌّضذي

 سئٍش لضُ اٌّحبصبت    ا.د/ هبٔئ أحّذ ِحبسٌك

 اإلحظبء و اٌشٌبضت واٌتبٍِٓ سئٍش لضُ    أ.د/ ٔظش إبشاهٍُ سشىاْ

 سئٍش لضُ االلتظبد واٌّبٌٍت اٌعبِت   أ.د/ هبًٔ ِظطفى اٌشبًِ

 ِذٌش وحذة ضّبْ اٌجىدة    د/ ٍٔفٍٓ عزث أبى ٌىصف

 ِذٌش وحذة ضّبْ اٌجىدةنائب    محمد شعبان  محمد رمضاند/ 

 منسق معيار البحث العلمي    جنهمني عاطف د/ 

 عضو فريق عمل الجودةو دعاسم سردم             عبد القادر حسن        إسالما/ 
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 العمى٘جماه البشح  يف وفاِٗي عاوةأٔال: 

ـ املعرف - ننمةةون  النةيوالمعنقةدا  والحقةةةئ   واآل اءوالنصةةو ا   المعةةهيمجمودةة   ة:ــ

 المحيط . واألشيةءهنيج  لمحةو نر المنم    لفضم الظواه   اإلهسةنلدى 

نةنم  والنةينهشةة مةن المالحظة  والد اسة  والنج يةب  النةيلمع ف  المهسق  ا ي:ــــــالعم -

نخةع للمالحظة  والد اسة  ودليةر  النيالظواه   وأصولطبيع  بضدف النع ف دلا 

فةةةن مفضةةوم المع فةة  لةةيس م ادفةةة لمفضةةوم العلم...فةلمع فةة  ننةةةمن معةةة ف دلميةة  

 مل مع ف  دلمة. إن  اهر ليس بةلة و  إ غي  دلمي ، فمل دلم مع ف   وأخ ى

حقيقة   إلةايبذل للنوصةل  مهضجي دلميجضد  بأهر العلمييع ف البحث  :العمى٘البشح  -

مهظم يضدف اسنقصةء صةح  معلومة   إهسةهيدلمي  نسخ  لمصلح  البش  وهو سلوك 

حةل  إيجةةد أوواليةة  معةلجنضةة  أسةبةبضةظةه   وفضم  أونوةيح لموقف  أوف ةي   أو

 .نضم الف د والمجنمعلمشمل  محدد  هةجح 

  العمى٘خصائص البشح 

الشخصي  ن ث   وآ ائضمين موا مشةد هم  أنحيث   يجب دلا البةحثين  :ةــاملٕضٕعٗ -0

 دلا هنةئج البحث

ينةوف  الظةه   خةةع  للبحةث  أونمون المشمل   أنحيث يجب :قة ٔقابمٗة االختباردال -9

المعلومةة  المخنلفة ، وان نمةون مةة نحويةر هةذا المصةةد  مةن   لضة العديد مةن مصةةد

 معلومة  دلا قد  مةف من الدق  والصح .

 بإنبةةعحيةث اهةر يممةن الحصةول دلةا هفةس الهنةةئج نق يبةة  :تكـرار الٍتـائر   إوكاٌٗة -3

 ونح  هفس الش وط والظ وف. أخ ىالمهضجي  العلمي  هفسضة وخطوا  البحث م ا 

ثةم  لألهةمالمعةلجة  والنهةةول المنسلسةل  في المهطقيالنبسيط  حيث :التبشٗط ٔاالختصار -4

البحةوث نطلةب المثية  مةن  أنبةلهسب  للظواه  موةوع ا هنمةم. وحيث  أهمي  لألقل
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 فةي وا خنصةة النبسةيط  إلاالحثيث  السعي إلاالجضد والوق  والنملف  فةن ذلك يحنم 

 نعميمضة.  وإممةهي والم احل دون ان ي ث  ذلك دلا دق  هنةئج البحث  اإلج اءا 

ونحديةد  إج ائةرغةي  من و اء  العلميحيث يجب ان يمون للبحث  :حتكٗل غاٖة ِٔدف -5

نسةضيل  فةييسةةدد  ةمةل أسةسةيد، وهةذا الخةصةي  البحث بشةمل واةةح ودقية  هدف

دلةا  لحصةولا هجةةا وسة د  ا فيممة اهر يسةدد  روإج اءان العلميخطوا  البحث 

ل دليضةةة بحيةةث نمةةون ملبيةة  يممةةن الحصةةو النةةيعةةاا مةةن الهنةةةئج البيةهةةة  المالئمةة  وي

 .للمطلوب

النهبة  بحةة   ومواقةف  فةيحيث ينم اسةنخدام هنةةئج البحةث  حقةة  :التعىٗي ٔالتٍبؤ -6

قةد   نقنصة  مجةة   ا سةنفةد  مهضةة واسةنخدمضة دلةا  العلمةيمشةبض . فهنةئج البحةث 

 معةلج  مشمل  اهي  بل قد نمند الا النهب  بةلعديد من الظواه  والحة   قبل وقودضة..

 العمىِ٘ىٗة البشح أ 

 بالٍشبة لمباسح:

امنسةب المعلومة  ويسةةددا  فيللبةحث ا دنمةد دلا هفسر  العلميينيح البحث  -

 .النعم  فا ا خنصةص في

ح لر بة طالع دلةا مخنلةف المهةةهج واخنيةة  ميد بر دلا الصب  والجد، ويس -

 ا فةل مهضة.

 يجعل من البةحث شخصي  مخنلف  من حيث النفمي ، والسلوك، وا هةبةط. -

 العمل. فيالنعود دلا معةلج  المواةيع بموةودي  وهااه  وهظةم  -

 بالٍشبة لمىذتىع:

يعنبة  الددةمة  ا سةسةي  و والةودينطوي  المجنمعة  وهش  الثقةفة   فييسةهم  -

 لنحقي  ال فةهي  ا قنصةدي .

بةاديةةةد ادنمةةةد الةةدول و أمث فةةأمث نةةاداد اهميةة  البحةةث ملمةةة ا نةةبط بةةةلواقع  -

ا قنصةةةةدي  والسيةسةةةي  والصةةةحي  والنعليميةةة  ونفسةةةي  حةةةل المشةةةمال  فىدليض

 الظواه  الطبيعي  والنهب  بضة.
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 وراسن الدراسات العمٗا ٔوا بعدِا: يفٕٖات االحباخ العمىٗة وشت 

 رسالة املادشتري  .1

وفيضةةةة يقةةةوم البةحةةةث بد اسةةة  موةةةةوع مةةةة وابةةة اا قد نةةةر دلةةةا النجميةةةع والنحليةةةل 

 سةةل  المةجسةني  م حلة  أولية  أو نعليمية  يسةنقي فيضةة البةحةث  حيةث نعةد ،والنلخيص

 .األسس السلمي  بةلهسب  لمهةهج البحث العلمي

 الدكتٕرآرسالة  .2

وفةةا هةةذا الم حلةة  يمةةون البةحةةث قةةد امنلةةك موهبةة  جيةةد  للبحةةث دلةةا مةفةة  مسةةنويةنر 

دلا القيةم  البةحث  قد لمدى فضي اخنبة  ويجب ان نمون  سةلنر اةةف  حقيقي  للعلم، 

 .بةألبحةث المسنقبلي  دون أي مسةدد  من الغي 

 احباخ وا بعد الدكتٕرآ .3

 فييهش   دلميمقةل  فيثم منةبنر  ،محدد وذو هدف واةح دلميوفير ينم اج اء بحث 

 وقد نمون منةب او جاء مهر.، دلمياحدى المجال  العلمي  او م نم  
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 العمى٘خالقٗات البشح ثاٌٗا: أ

  العمى٘البشح  ٔأخالقٗات األخالقٗاتتعرٖف 

  نقوم دليضة القواهين وا د اف  النيا سةسي   المبةد دلا اهضة  االخالقياتنع ف

 اهضة ة  المضهي  المنخصص ، حيثئنلنام بضة الف النيووفقة للقوادد المعمول بضة 

 يهبغيالنيقوادد بهةء  لةبط السلوك، ونسنضدف نحديد ا فعةل والعالقة  والسيةسة  

 .ادنبة هة صحيح  او خةطئ 

 :إلى األخالقياتوتنقسم  -

مشن م  بين جميع المضن مثل الصد ، ا مةه ، الخالقية  ا  وهي اخالقيات عامة( 0)

 ا خالص، وحسن المعةمل .

نخةةنص بمةةل مضهةة  دلةةا حةةدا فلمةةل مضهةة  طبيعةة  خةصةة   وهةةي اخالقيااات خا:ااة:( 9)

 وتستمد المعايير االخالقياة. بضة مشمال  خةص مضه  مل حيث أهر لنمياهة دن سواهة 

 من:

 الش ع والقيم ا هسةهي  -

لثقةف  السةئد  في المجنمع ومة يفعلر اآلخ ون. فمة يشةهدا األسنةذ فا ا -

 سلومية  اآلخ ين  بد سين ك أث اً دلير أحيةهةً.

 اما دا ي  الصةد   من الم سس  ويلن القواهين والقوادد والهظم والسيةسة  -

اثهةء العمل ممة اهضة نحدد جميع المسئولية  والواجبة  العةملين جميع  بضة

 يجب ان يلنام بضة جميع العةملين. النيا خالقي  

 لدى البةحثين  العلمياحيةء المثل ا خالقي  للبحث  العلميالبحث  أخالقيات

، الدق في وننمثل حث قوامر.بنحفظ للعلم ميةهر ولل والنيوالدا سين وطالب العلم 

 الخ.... الموةودي ، وس ي  المعلومة ، النعةون، ألمةه  العلمي ا ،المسئولي 
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 وشئٕلٗة وراعاة األخالقٗات يف البشح العمى٘

 ينحمل المسئولي  المةمل . :الباحث -1

فضةةي مسةةئول  دةةن البحةةوث النةةي نجةة ى بضةةة و بةةد مةةن البحااث العلمااي:  مؤسسااات -2

 للم اقب .وجود لجةن أخالقية  بضة 

 بةةد مةةن أن ي فةة  بةلبحةةث موافقةة  لجهةة  األخالقيةةة   المجااالت العلميااة: محااررو -3

 بةلم سسة  العلمي .

فةةال يجةةب النمويةةل ا  بعةةد نقةةديم ةةةمةهة  م اقبةة   التموياال والمنامااات: وكاااالت -4

 األخالقي  للبحث. المبةد 

 العمى٘ألخالقٗات البشح العاوة املبادئ األساسٗة 

وانتقيةد ه ةا عُةد ببةباث ه ة   يـٍ انـًبـادئ انعاية  اناابةإ باباع ةا ك عـددا  هُا

وآرائ ةةةى  احتةةةباو حقةةةاي ا خةةةب ٍ اقتضةةةي انعهًةةةي انب ةةة   خالقيةةةا كًةةةا  ٌ عهًي،

 و يةةٍ ، انب ةة  وكةةبايت ى، اةةااث  كةةاَاا يةةٍ انةةثيالث انبةةاحليٍ،  و يةةٍ انً ةةاركيٍ  ةةي

 عاية  قيًتةي ا انعًةم انعهًةي انب ة   خالقيةا  واتبُة  يبةادئ .انًسةت د يٍ يةٍ انب ة 

 كاَةا ركيثاةي اتعتبةارا  اإل جاهي ا و ا اجُإ انضبر ا، وهااةاٌ انقيًتةاٌ  جةإ  ٌ 

 جح بٌا ثبٍ لالخأل تِ بعٌا تٍص بصألا ئدبب ٌّا ىٍ ٌ بّ ٍفو ،انب ة  األخالقي  خالل عًهي 

 : ىٍّعٌا

 أن يمونيجب حيث  جيب أُ ٖمتزً الباسح باألسص ٔاإلدراءات العمىٗة -0

أميهة في نعةملر مع بيةهة  بحثر وأن يمون موةودية في هقد نصميم  البةحث

ممة يجب أن يد ك البةحث أن  ،بحثر لو جةء  الهنةئج مخةلفر لنوقعة  البحث

يسجلضة في نق ي ا البحثي بمثةب  وثيق  سنداولضة أجيةل بعدا وسوف  النيالهنيج  

 . شضد البةحثون بضة في مواقف دديد ي
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مون يبصد ، وأن  مع وة بحث الأن نمون هنةئج  يجبحيث ةـاملصداقٗ -9

ممل أي  معلومة  هةقص  أو غي  مةمل  معنمدا يهقلر، وأ  يأميهة فيمة البةحث 

 حةول إدخةل بيةهة  معنمدا دلا هنةئجيو   حصل،ظهر قد يدلا مة 

 .، أو األشخةص اآلخ ينالهظ ية 

حقو  الملمي  الفم ي  للبةحثين  احن اميجب دلا البةحث  األواٌة العمىٗة -3

أن يهوا دن  فال يهسب البةحث مة لغي ا لهفسر، ويجب دلي البةحث اآلخ ين

 . أى اآلخ ينمن ينهةولر في بحثر 

فيجب دلي البةحث ددم النمب  والغ و   العمى٘ ٔالٍكد اهلادفالتٕاضع  -4

وايةة ادمةل الهقد  ،رلنطوي  بحثمن اآلخ ين  ينقبل البةحث الهقدبعلمر، و

 فال ينحول البةحث الا هةقد فقط. العلميمنةب  البحث  فيالضةدف 

بحث  فيهفسر يجب دلي البةحث إ  يقحم  حيث العمى٘البشح  التدصص يف -5

دير الخب   والد اي  بذلك النخصص، لذا دلم من العلوم دون ان نمون ل ألي

 روند يب رقوم بر في البحث مهةسبةً لمسنوى خب نييجب أن يمون العمل الذي 

 الخب  . بذويويممن ا سنعةه  

يجب دلي البةحث بهةء دالق  ثق  منبةدل  بيهر وبين مش فير،  حيث ةــــالجك -6

حنا يحصل دلا نعةون أمب  مهضم أو بيهر وبين المسنضدفين في الد اس  

 . ل ثق  الهةس الذين نقوم بد اسنضموهنةئج أمث  أدق ، و  يجب ابدا ان يسنغ

مل ود العيحصول دلا موافق  من الذين يجب دلا البةحث ال ثحي ةــاملٕافك -7

إذ يجب أن يعلم األف اد الم اد د اسنضم أهضم نح   البحث،معضم خالل فن   

ممة أهر دلي البةحث أخذ الموافقة  ال سمي  لنجميع بيةهة  لد اسنر  الد اس .

 النطبيقي .
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حيث يجب دلا البةحث ان يسعا لنهمي  دلمر وانسةع  الصرب ٔسعة الصدر  -8

ودلير فةهر يجب ان ينحلا بةلصب   ثقةفنر وان يعمل جةهدا  هنفةع ا خ ين

 وسع  الصد .

لديضم الح  لالهسحةب من  البحث فيحيث ان المشة مين  ابــاالٌشش -9

دائمة أن المشة مين يجب البةحث نذم  يالد اس  في أي وق ، ويجب ان 

 .معةملنضم بةحن ام

يجب ان يمون البةحث صةدقة مع حيث  عدً التضمٗن أٔ تزٖف احلكائل -01

أو  ربأن األمو  سوف ننغي  بسبب بحث رأسئلن فال يعدهم من خاللالمسنضدفين 

 اأو م ما رأو سلطن رعِط ودوًدا خة ا هطة  بحثيج ير، و  يالذي  رمش ود

 . اأو نأثي 

حمةي  هوي  المسنضدفين في مل حيث يجب دلا البةحث  ة املعمٕواتــرٖس -00

.ويجب الحقيقي  عِط أسمةء أو نلميحة  ن دي إلا مشف هوينضمياألوقة  فال 

لصةلح بحثر؛ فال يح ف او يفس  مة يقولر  المواقفدلا البةحث ان   يسنغل 

 اآلخ ون محةو  الوصول الا هنةئج نخدم بحثر.

 ٔالتألٗفالبشح  يف العمى٘البشح  أخالقٗات

 :بعدد من المسئولية  ال ئيسي  في شأن البحث والنأليف العلمي بةحثيجب أن يلنام ال

دهدمة يبدأ البةحث في النفمي  في مشمل  البحث وفي إدداد نصميم بحثةي يجةب أ   -1

سةبقر بةلشمل  د اس  أخ ييمون خط  بحثر بمثةب  هسخر مم  ا طب  األصل من 

وهةذا   يمهةع مةن أن يفمة    العلمي .الذي يلقي ظال  من الشك دلا أمةه  البةحث 

في بيئ  أخة ى إ  أن ذلةك يجةب   د اس  مهةظ هلد اس  أج يالبةحث في إج اء 

 الد اس  األصةلي  اإلشة   الواةح  إلا"أن يمون محمومة ببعض الةوابط مهضة: 

 . "دلمير نب   نم ي  د اس  سب  إج ا هة في بيئ  أخ ى فأئداووجود 
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األمةه  العلمي  في نهفيذ بحوثر وم لفةنر فال يهسب لهفسر إ  فم ا ودملةر فقةط،  -9

 ومحدداً.اآلخ ين مع وفةً  ا سنفةد  من  ويجب أن يمون مقدا

فةةي نلخةةيص وجضةةة  الهظةة  العلميةة  لتخةة ين يجةةب نةةوخا الدقةة  دون النحيةةا  -3

 الميول.ا هنقةئي في الع ض وف  الضوى أو 

في البحوث المشن م  يجب نوةيح أدوا  المشن مين بدق  وا بنعةد دن وةع  -4

 للمعةوه .األسمةء للمجةمل  أو 

صةحبضة سةواء مةةن ذلةك بقصةد أو  يخل بقصدددم بن  الهصوص المهقول  بمة  -5

 .بغي  قصد

 في ا قنبةس يجب أن يمون المصد  محدداً وواةحةً ومقدا  ا قنبةةس مفضومةةً  -6

 بدون أي لبس أو غموض.

ةن مةن ال جةوع  -7 في اإلشة   إلا الم اجع نذم  الم اجع بأمةهة  نةمة  وبدقة  نممم

 إةةفي .لم ينم اسنخدامضة إ  بةدنبة هة قةئم  ق اء   إليضة و  نذم  م اجع

في جمع البيةهة  الميداهي  ن ادا الدق  والصد  واألمةه  مع ا بنعةد نمةمةً دن  -8

 بةإلجةب .مهضم  للمسنقصياإليحةء 

فةةي نحليةةل البيةهةةة  يقةةوم البةحةةث بهفسةةر بةلنحليةةل و  يسةةهد للغيةة  أمثةة  مةةن  -9

الني يممن أن نقوم بضة اآل   في مةل األحةوال، الحسةبة  والنحليال  ال قمي  

 أمة النفسي  والنقييم والمقة ه  وا سنهنةا والنهظي  فنلك ملضة مسئولي  البةحث.

وينذم  البةحةث  هنةئج.في جمع أو نحليل البيةهة    يجوا اصطهةع بيةهة  أو  -01

ا ونمون دائمةً أهر ليس مطةلبةً بإثبة  صح  الف ض، بل أن الف ض قد يثب  خط 

 .م  البحث لإلهسةهي  وللمع ف  أمب قي

شخصي  المحةفظ  دلا س ي  البيةهة  واجب ، خصوصةً إذا نعل  األم  بأمو   -00

 بمسةئل مةلي  أو سلومي . أو

ي ادي أن نهسب الم لفة  إلا صةةحبضة و  يلية  أخالقيةةً نبةةدل األسةمةء دلةا  -09

 .نغةء ممةسب مةلي  أو وجةه  دلمي اب الم اجع 
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يلنام دةو هيئ  الند يس بقةهون الملمية  الفم ية  وينحمةل المسةئولي  نجةةا أن  -03

ذلك، ويهبغي بذل مةل الجضةد حنةا نقةدم للطةالب معلومةة  دلةا أمبة  قةد  مةن 

 الدق  حنا نحق  أهدافضم األمةديمي .

ي ادةةي نحةةديث البيةهةةة  فةةي الم لفةةة  المقةة    دلةةا الطةةالب حنةةا   ينةةوهم  -04

ج  لعدم نحديث البيةهة ، أو دلا األقل ددم اإلحةط  الطالب حقةئ  مغلوط  هني

 بةألوةةع الحديث ، وهذا مسئولي  أخالقي  جسيم .

ينص ف البةحث بط يق  أخالقية  وأ  يقةوم بةأي دمةل مةن شةأهر اإلةة ا  ان  -05

أ  ينصةة ف بط يقةةر ننسةةبب فةةي إحةة اا المليةة  ونعةة يض سةةمعنضة وبسةةمع  المليةة  

 .للخط 

 اإلشراف عمى الرسائن العمىٗةيف  العمى٘البشح  أخالقٗات

يجب أن يلنام المش ف بعدد من المسئولية  ال ئيسي  في شأن ا ش اف دلا ال سةئل 

 العلمي  والبحوث:

 .نوجير بحوثر لمة يفيد المع ف  والمجنمع واإلهسةهي  -0

 .ين في اخنية  وإق ا  موةوع البحثالنوجير المخلص واألم -9

 .ةم ببحثر نح  إش اف األسنةذالقي النأمد من قد   البةحث دلا -3

نقديم المعوه  العلمي  المقهه  للطةلب والني   نمون أمث  ممة يجب فال ينحمل  -4

 .ن أسنةذاالطةلب مسئولينر، و  نمون اقل ممة يجب فال يسنفيد الطةلب م

 .وهنةئجر وا سنعداد للدفةع دهضة نعويد الطةلب دلا نحمل مسئولي  بحثر ونحليالنر -5

نهفيذ بحوثر وم لفةنر والنأميد المسنم  لطالبر دلا األمةه   فيعلمي  األمةه  ال -6

 العلمي  والس ي .

ند يب الطةلب دلا النقييم المسنقل وا خنية  الح  أثهةء نهفيذ البحث دلا أن  -7

 .نحمل هنيج  ق ا اي
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يةة  خصةةةل النأمةةد مةةن قةةد   البةحةةث دلةةا القيةةةم ببحثةةر نحةة  إشةة اف األسةةنةذ ونهم -8

 .في الطةلب البحث العلمي

نةي يةددا لالشةن اك النقييم الدقي  والعةدل للبحوث سةواء النةي يشة ف دليضةة أو ال -9

 .في الحمم دليضة

ددم ا ها   إلا سلومية  ابنااا أو إذ ل أو إهةه  الطةلب ونسفير قد انةر سةواء  -11

 أثهةء البحث أو في جلسة  المهةقش  العلهي  لل سةئل

ا خنية  المنواان للجةن المهةقش  والحمم دلا ال سةئل الجةمعي  دون اخنيةة  قةةئم  -00

 دلا معةيي  غي  دلمي  وغي  نخصصي .  

الن حيب بةسنفةد  الطةلب واحنمةمر العلمي مع مةف  األسةنذ  بةلقسم العلمي وخة ا  -09

 القسم دون غةةة  أو حسةسي  من األسةنذ  المش فين دلا الطةلب.

مةن الطةالب نفةو  قةد   األسةنةذ الجةةمعي  مبية   دةدادأددم قبول اإلشة اف دلةا  -13

 دلا منةبعنضم ونوجيضضم بشمل جديد.

 البشح اجلاد تٕادّْ اليتاملداطر  :ثالجا

مثي ا مة يدفع حمةس بعض البةحثين إلا س د   :تكَٕٖ ٌتائر غري ٌاضذة -0

النعل  بهظ ا مثي ا دلا ال غم من أن ه  ء البةحثين يد مون أهر ليس ههةك 

بةلصب  والعمل فن ا أطول في نقصي  نحلواولو قد  لنأييدهة،دليل مةف 

ةلبةحث الدقي    يعلن دمة في ذههر إ  بعد ،فالوقوع في الخطأ لنجهبواالحقةئ  

 جميع الف وض والوصول إلا الدليل الحةسم  اخنبة 

قد ينحمس البةحث م ا أخ ى للف ض الذي يةعر ممة  جتاِن األدلة املضادة: -9

يجعلر ينجةهل األدل  المةةد  الضةمة  ويممةن أن يمةون لضةذا النجةهةل مةة يبة  ا 

والحةوا   المهةقشة في المهةقشة  السيةسي  حيث يمةون الضةدف هةو مسةب جولة  

والحةوا  وإهمةة  المهةةظ    نضدف إلةا مسةب  العلمي الد اسة   ثمن ولمن بأي
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نضدف إلا امنشةف الحقيقي  ودلا ذلك فإن الدليل المةةد يجب أن يعطا هفةس 

 . ةن معها ذلك نغيي  الف ض المبدئيوان الدليل الم يد حنا ولو م

ــدً -3 ــائل    ع ــع احلك ــى اٗ ــٕه عم ــةاحلص ــكمة املتعمك ههةةةك بعةةض  :باملش

لنمةوين  الالامة البةحث في الحصول دلةا الحقةةئ   يواجضةقد  النيالصعوبة  

ومثيةة ا مةةة ي نمةةب  السةةليم ،الةةدليل المةةةفي والةةذي يةة دى بةةدو ا إلةةا الهنةةةئج 

 البةحثون أخطةء جسيمر دهدمة يبهون هنةئجضم دلا الدليل المبنو  الهةقص 

 العلمةيالبةحةث  صةف الحقيق والحمم يجةب أن نمةون  :املٕضٕعٗةإىل  االفتكار -4

بعض البةحثين لنأييد معنقةدا  وايةديولوجية  معيهةر  ،قوم بضةالني يوالد اسة  

م أغ اةة مشمومة فيضة من يمون البةحث ملنامة بضة من قبل هذا الد اسة  نخد

فعلا البةحث أن يبحةث مشةملنر بموةةودير وبةال نحيةا حنةا نمةون غي  شك، 

 .هنةئجر صحيحر دلا قد  المسنطةع

 ة العمىٗةاٌتّاك األواٌ

 الٕسائن اليت ميكَ أُ تٍتّك بّا األواٌة العمىٗة

يممن اهنضةك األمةه  العلمي  قبل إج اء البحث )دهد الحصول دلا المهح أو دهةد  -

نخصيص المضمة  البحثي  أو دهد  سم خطط إهجةا البحث(، أو بيهمة ينم العمةل 

أصةهةف مةن اهنضةمةة  يممن نمييةا ثالثة  ودلير، أو دهد نقديم الهنةةئج أو هشة هة.

 :األمةه  العلمي 

 .الغش -

 .والنةليل الخداع -

 اهنضةك حقو  الملمي  الفم ي . -
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 أوجمة الٌتّاك األواٌة العمىٗة

 .المصةد  د اسة  هنةئج نح يف -

 .اهنقةئي  بصو   نقديم الهنةئج -

 أو نج ب . نقديم بيةهة  وهمي  في أدقةب مشةهد  -

 مقصود.خةطئ نطبي  أسةليب إحصةئي  بشمل  -

 األبحةث. النفسي  غي  الدقي  أو النح يف المقصود لهنةئج -

 .اآلخ ين اهنحةل هنةئج أو هش ا  صد   دن -

حذف أسمةء الم لفين المسةددين الذين قدموا مسةهم  ملموس  في البحث، أو  -

 إةةف  أسمةء أشخةص لم يشة موا بر أو لم يسةهموا بط   ذا  قيم ،

في إدطةء النعليمة  إلج ائر، أو إغفةل اإلهمةل في إج اء البحث، أو  -

 اإلج اءا  الني نسمح بةلمشف دن األخطةء ود ج  ددم الدق ،

همةل القوادد المنبع  في النعةمل مع البيةهة  الس ي ، وطبةد  نصةميم الفحص ا -

 أو ب امج الحةسوب دون إذن.

 وٍع االٌتّاكات العمىٗة

ن المبةد  األسةسي  للسلوك العلمي يجب دمل مل مة هو مممن لجعل البةحثين يحن مو

 . ومن الط   المممن انبةدضة في هذا المجةل:األخالقي

 نهما المضة ا  الصحيح . النيالند يب والممة سة   -

 العلمي.إطال  وايةد  الودي والثقةف  بمعةيي  أخلقية  البحث  -

 .جود قوادد ملام  واةح  وشفةف  نطب  دلا الجميعو -

 ا لناام بميثة  أخالقية  البحث العلمي.وةع آلي  لل قةب  دلا  -
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 العكٕبات 

لجةةةن ن مسةة ولي  فةة ض أيةة  دقوبةةة  نبقةةا ةةةمن اخنصةةةص مجلةةس المليةة  وإ

ويبقا نهمي  ةمي  دلمةي هةةةج وإحسةةس  .وجضة  النحقي  المخنص  لعليةالمجةلس ا

جوه ي بةلمس ولي  دهد البةحث هي جوه  الموةوع لمة لضة من أهمي  قصوى، حيث 

سةةنممن نهميةة  ونطةةوي  هةةذا القةةيم ونعاياهةةة مةةن محة بةة  سةةوء السةةلوك والهشةةةطة  

 .ا حنيةلي 

 العمى٘جلٍة أخالقٗات البشح : رابعا

دهةد وجةود أي شةك بوقةوع ل قةب  أخالقية  البحث العلمةي  محدد آلي  يجب إنبةع 

 -العلمةينشةميل لجهة  أخالقيةة  البحةث ولذا فةةن اهنضةك لمبةد  السةلوك العلمةي السةليم.

أمة  ةة و ي لوقةف اهنضةمةة  الخلة   أصةبح -إلدا   الد اسة  العلية والبحوث  نةبع 

 العلمي السليم، وفيمة يلي د ض أهداف، أهمي ، واجبة ، ومسئولية  اللجه :

 جلٍة أخالقٗات البشح العمىِ٘دف 

مع قوادد األمةه  العلمي  ونحمل مسئولي   العلميمدى نواف  البحث  فيالهظ   -0

دلا أن نعين  العلمي،وأمةه  البحث لدى مةف  األط اف المسنفيد  من البحث 

حة   مادوم   أيبضة جض  م جعي  لمنةبع  األمةه  العلمي  ينم إبالغضة دن 

 الملي . داخلننعل  بسوء السلوك العلمي 

بحوث العلمي  وال سةئل الجةمعي  دلا مةف  ال العلمينفعيل أخالقية  البحث  -9

 علوم النجة ي مجةل ال في

هش  ميثة  أخالقية  نوجير  سةئل إ شةدي  ومعلومةني  بصف  دو ي  من  -3

، البحث العلمي ونحديثر من فن   لفن   بمة ينهةسب مع نطو ا  البحث العلمي
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 ينيح للسةد  البةحثين ا طالع المسنم  ومنةبع  مة يسنجد من الذياألم  

 .العلميمعلومة  ننعل  بأخالقية  وأدبية  البحث 

 فينهظيم و ش دمل دو ي  إلحةط  السةد  أدةةء هيئ  الند يس بةلمسنجدا   -4

 .العلميمجةل أخالقية  البحث 

 :العمى٘أخالقٗات البشح  إدراءات عىن جلٍة

 .نشميل اللجه  بق ا  من مجلس الملي  -0

 .البحثيحجم العمل  لبرينطنعقد اللجه  جلسة  شض ي  أو هصف شض ي  نبعة لمة  -9

نشةميلضة  فةينشميل اللجهة  نمثيةل المجةة   البحثية  مةع إدةةد  الهظة   فيي ادا  -3

 .بصف  دو ي  لنةم أجية  منعةقب  من أدةةء هيئ  الند يس بةلملي 

إدا    فةيهةصةب أدةةء يشةغلون منشميل اللجه  أ  نةم دةوينضة  فييشن ط  -4

ة ننخةذا مةن إجة اءا  ننعلة  بأخالقيةة  مةالملي  وذلك للحفةظ دلا اسةنقاللينضة في

 .العلميالبحث 

يةةنم نشةةميل اللجهةة  مةةن   سةةةء األقسةةةم العلميةة  وأدةةةةء لمةةل نخصةةص دلمةةي  -5

 يغطون جميع المجة   البحثي  في العلوم النجة ي .

ل قةبةةة  بحةةةث دلمةةةي مةةةة إصةةةدا  اسةةةنمة ا  للعمةةةل بضةةةة دهةةةد انخةةةةذ أي إجةةة اء  -6

 . )المالحق(

 

 

 

 

  



 
 

91 
 

 لــــــــسالملا

 (1) يقر زذٕمن

 ادةـإف

 البحث العلمي أخالقياتااللتزام مبعايري 

 مبطابقة استمارة تشجيل الرسالة العلمية عهد التقديم

 

 عٕىاْ اٌشصبٌت:

 اٌتىلٍع:    : تــاٌشصبٌِمذَ 

 

  ةسادإلٌٍبحج اٌعًٍّ  األخاللٍتاٌحبٌٍت ال ٌىجذ بهب ِب ٌتعبسع أو ٌخبٌف اٌّعبٌٍش  تٍخحبٌا ةشىفٌا

 وخبطت تٍه اٌّعبٌٍش اٌّتظٍت بـ : ثىحبٌاو اٌذساصبث اٌعٍٍب

 :أوال: ِعبٌٍش أخاللٍبث اٌبحج اٌعًٍّ

 اٌّضئىٌٍت اٌّجتّعٍت. -2  و اٌشفبفٍت. األِبٔت -1

 اٌذلت وإٌّهجٍت. -4  اٌعذاٌت واٌّظذالٍت. -3

 واٌضالِت اٌّهٍٕت. األِبْ -5

 : َ واٌّتظٍت بـ2002ٌعبَ  22حبٍٔب: تجٕب ِخبٌفت لبٔىْ حّبٌت اٌٍّىٍت اٌفىشٌت سلُ 

 أو اٌّتىشس. اٌّزدودعذَ إٌشش  -1

 اصُ ٔبشش ٌُ ٌشبسن فً اٌبحج. إضبفتعذَ  -2

 عذَ حزف اصُ احذ اٌّشبسوٍٓ فً احذ اٌبحىث. -3

 عذَ اصتبذاي اصُ ببحج ِشبسن بأخش ٌُ ٌشبسن فً اٌبحج. -4

 صتخالص بحج ِٕفشد ِٓ سصبٌت عٍٍّت.َ اعذ -5

اٌبحج اٌّضتخٍض ِٓ سصبٌت ٌشتب اٌّشبسوىْ وبألتً: اٌببحج اٌشئٍضً حُ اٌّذسس حُ األصتبر  -6

 ِضبعذ حُ األصتبر.

 :سأي اصتشبسي اٌٍجٕت

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

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

 

  تٕجٌٍا شٍئس ءبضِإ                                                            
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 (2) يقر زذٕمن

 إفـادة

 االلتزام مبعايري أخالقيات البحث العلمي

 مبطابقة الرسالة العلمية بعد االنتهاء مهها وقبل املهاقشة

 

 عٕىاْ اٌشصبٌت:

 اٌتىلٍع:    ت: ـــِمذَ اٌشصبٌ

 

اٌذساصبث  ةسادإلٌخبٌف اٌّعبٌٍش األخاللٍت ٌٍبحج اٌعًٍّ اٌشصبٌت اٌحبٌٍت ال ٌىجذ بهب ِب ٌتعبسع أو 

 وخبطت تٍه اٌّعبٌٍش اٌّتظٍت بـ : ثىحبٌاو اٌعٍٍب

 :أوال: ِعبٌٍش أخاللٍبث اٌبحج اٌعًٍّ

 اٌّضئىٌٍت اٌّجتّعٍت. -2  األِبٔت و اٌشفبفٍت. -1

 اٌذلت وإٌّهجٍت. -4  اٌعذاٌت واٌّظذالٍت. -3

 الِت اٌّهٍٕت.األِبْ واٌض -5

 : َ واٌّتظٍت بـ2002ٌعبَ  22حبٍٔب: تجٕب ِخبٌفت لبٔىْ حّبٌت اٌٍّىٍت اٌفىشٌت سلُ 

 عذَ إٌشش اٌّزدود أو اٌّتىشس. -1

 عذَ إضبفت اصُ ٔبشش ٌُ ٌشبسن فً اٌبحج. -2

 عذَ حزف اصُ احذ اٌّشبسوٍٓ فً احذ اٌبحىث. -3

 فً اٌبحج.عذَ اصتبذاي اصُ ببحج ِشبسن بأخش ٌُ ٌشبسن  -4

 عذَ اصتخالص بحج ِٕفشد ِٓ سصبٌت عٍٍّت. -5

اٌبحج اٌّضتخٍض ِٓ سصبٌت ٌشتب اٌّشبسوىْ وبألتً: اٌببحج اٌشئٍضً حُ اٌّذسس حُ األصتبر  -6

 ِضبعذ حُ األصتبر.

 

 :سأي اصتشبسي اٌٍجٕت

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

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

 

  تٕجٌٍا شٍئس ءبضِإ                                                            
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 (3) يقر زذٕمن

 إفـادة

 مبعايري أخالقيات البحث العلميااللتزام 

 مبطابقة البحث العلمي بعد االنتهاء مهه وقبل الهشر

 

 :جحبٌاعٕىاْ 

 اٌتىلٍع:    : جـــحبٌاِمذَ 

 

 ةسادإلِب ٌتعبسع أو ٌخبٌف اٌّعبٌٍش األخاللٍت ٌٍبحج اٌعًٍّ  ال ٌىجذ به ىٌبحٌا ىٍّعٌا جحبٌا

 ه اٌّعبٌٍش اٌّتظٍت بـ :وخبطت تٍ ثىحبٌاو اٌذساصبث اٌعٍٍب

 :أوال: ِعبٌٍش أخاللٍبث اٌبحج اٌعًٍّ

 اٌّضئىٌٍت اٌّجتّعٍت. -2  األِبٔت و اٌشفبفٍت. -1

 اٌذلت وإٌّهجٍت. -4  اٌعذاٌت واٌّظذالٍت. -3

 األِبْ واٌضالِت اٌّهٍٕت. -5

 : َ واٌّتظٍت بـ2002ٌعبَ  22حبٍٔب: تجٕب ِخبٌفت لبٔىْ حّبٌت اٌٍّىٍت اٌفىشٌت سلُ 

 عذَ إٌشش اٌّزدود أو اٌّتىشس. -1

 عذَ إضبفت اصُ ٔبشش ٌُ ٌشبسن فً اٌبحج. -2

 عذَ حزف اصُ احذ اٌّشبسوٍٓ فً احذ اٌبحىث. -3

 عذَ اصتبذاي اصُ ببحج ِشبسن بأخش ٌُ ٌشبسن فً اٌبحج. -4

 عذَ اصتخالص بحج ِٕفشد ِٓ سصبٌت عٍٍّت. -5

اٌّشبسوىْ وبألتً: اٌببحج اٌشئٍضً حُ اٌّذسس حُ األصتبر اٌبحج اٌّضتخٍض ِٓ سصبٌت ٌشتب  -6

 ِضبعذ حُ األصتبر.

 

 :سأي اصتشبسي اٌٍجٕت

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

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

 

  تٕجٌٍا شٍئس ءبضِإ                                                            

  



 
 

93 
 

 ع:ــــاملراد

 . جبِعت إٌٍّب –بىٍٍت اٌتشبٍت  اٌبحج اٌعًٍّ أخاللٍبثدًٌٍ ٍِخبق  .1

 . 2012جبِعت دٍِبط  –اٌعٍىَدًٌٍ ٍِخبق اخاللٍبث اٌبحج اٌعًٍّ بىٍٍت  .2

 .2012ٍِخبق اخاللٍبث اٌبحج اٌعًٍّ بّعهذ االصىٕذسٌت اٌعبًٌ ٌٍهٕذصت واٌتىٕىٌىجٍب  .3

 . جبِعت اٌذٌتب ٌٍعٍىَ واٌتىٕىٌىجٍب –اٌبحج اٌعًٍّ بىٍٍت اٌظٍذٌت  أخاللٍبثدًٌٍ  .4

 . 2002فبشاٌش  –ٌّٕظىِت اٌبحج اٌعًٍّ بجبِعت طٕطب  اإلصتشاتٍجٍتاٌشؤٌت  .5


